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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+4°С, вдень: +15°С. Ві-

тер західний 2 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +5°С, вдень: +18°С. Вітер пів-
денно-східний 2 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна тем-
пература: +7°С, денна: +20°С. Вітер 
південно-східний 2 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 ЖКП приносить 
прибутки
Старий Лисець ламає стереотипи

 стор. 3

 Спортивні баталії 
набирають 
обертів

 стор. 4

 Свиняча чума 
«суне» 
на подвір’я

 стор. 5

 Цінні поради 
від наших 
медиків

 стор. 8

Івано-Франківський 
професійний ліцей 

автомобільного транспорту 
і будівництва 

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
на 2017-2018 н. р.

На базі 9 класів
Навчання за спеціальностями:
машиніст крана автомобільного; водій автомобіля категорії «С»; слюсар 

з ремонту автомобілів;
машиніст бульдозера; машиніст екскаватора; слюсар-ремонтник;  водій 

автомобіля категорії «С»;
слюсар з ремонту автомобілів; водій автомобіля категорії «ВС».
Термін навчання 3 роки з отриманням повної загальної середньої освіти.

На базі 11 класів
Навчання за спеціальностями:
слюсар з ремонту автомобілів; водій автомобіля категорії «ВС»;
слюсар з ремонту автомобілів; водій автомобіля кат. «В».
Термін навчання 1 рік.
Зарахування на навчання проводиться за результатами співбесіди і доку-

мента про освіту. Учні ліцею отримують стипендію, їх забезпечують гарячими 
обідами. Прийом документів з 1 червня 2017 р.

Адреса ліцею: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 7; тел.: (0342) 55-45-62.

  МОНІТОРИНГ

Понад 25 мільйонів — на розвиток
Кожна місцева громада має свій 

власний бюджет. Незалежно від розміру 
бюджету, коштів все одно не вистачає на 
все, що хотілось би реалізувати для покра-
щення життя рідного населеного пункту.

 Тому надзвичайно важливо, щоб у 
процесі підготовки та виконання бюдже-
ту ми пам’ятали кілька простих речей:

— не вкладаючи кошти в розвиток, 
не варто сподіватись на їх зростання у 
майбутньому;

— витрати мають бути розумни-
ми та виправданими, лише тоді вони 
ефективні;

— лише знаючи особливості бю-
джетної системи, формування та ви-
трачання бюджету, можна впливати 
на місцевий розвиток та якість життя 
у громаді.

 Див. стор. 6, 7

  ДЕПУТАТСЬКІ БУДНІ

Проблеми аграріїв 
знайдуть вирішення

Останній тиждень кожного місяця народний депутат України Михайло До-
вбенко завжди проводить на теренах виборчого округу. Не став винятком 
і березень. У його щільному графіку, як завжди, робочі зустрічі, поїздки, 
участь у конференціях тощо.

29 березня народний депутат мав 
два важливі заходи. В Івано-Франківську 
він взяв участь в засіданні так званої 
регіональної платформи проекту ««Роз-
робка курсу на зміцнення місцевого са-
моврядування в Україні», який ініцію-
вала Асоціація міст України. Реформа 
місцевого самоврядування є однією із 
найважливіших, а принцип добровіль-
ності в процесі об’єднання громад – ви-
значальним, — наголошує М. Довбенко.

Того ж дня в селі Хотимир Тлумацько-
го району відбулася зустріч з фермерами та 

аграріями на базі господарства ТзОВ «Штерн 
Агро», що проводить свою господарську ді-
яльність на землях Тлумаччини та Тисменич-
чини. У зустрічі взяли участь голови Тисме-
ницької (Іван Семанюк) та Тлумацької (Во-
лодимир Габурак) райдержадміністрацій, 
голова Тлумацької районної ради Василь 
Двояк, начальники управлінь агропромис-
лового розвитку – Петро Собко та Степан 
Марків, голови фермерських господарств, 
що працюють у цих районах.

Головний агроном ТзОВ «Штерн Аг-
ро» провів оглядове ознайомлення з 

господарством, яке було започаткова-
но у грудні 2006 року громадянами Ні-
меччини Альбертом та Елізабет-Марією 
Інгестерн. Товариство орендує більше 
6500 га землі та вирощує ячмінь, пше-
ницю, соняшник, кукурудзу, сою, ріпак.

Під час зустрічі з пропозиціями що-
до підтримки та вирішення проблемних 
питань аграріїв і дрібних сільськогос-
подарських товаровиробників зверну-
лися до народного депутата голови ра-
йонних асоціацій фермерських госпо-
дарств Мирон Петришин і Микола Мо-
гиляк. Зокрема:

— для малих фермерських госпо-
дарств, які мають у користуванні до 50 га 
с/г угідь, ввести єдиний податок на 1 га 
земель, який би замінив усі інші податки;

— передати фермерським господар-
ствам у приватну власність землі, які 
вони мають у постійному користуванні;

— заборонити купівлю-продаж зем-
лі до визначення чітких правил функці-
онування ринку землі, створити банк 
землі та сформувати загальний земель-
ний кадастр;

— відновити пільгове кредитування 
фермерських господарств;

— відновити державні програми під-
тримки сільського господарства, осо-
бливо галузі тваринництва.

Поділився своїм багатим досвідом 
роботи на батьківщині німецький агра-
рій Міхаель Дільман. Господарство його 
родини 14 років успішно працює в Ні-
меччині, обробляючи посіви за принци-
пом біологічно чистого землеробства. 
Дільман наголосив, що в Німеччині сіль-
ськогосподарські підприємства невели-
кі, вони мають у власності від 100 до 
500 га угідь, а водночас є найкращими 
платниками податку.

 Закінчення на 2 стор. 

Хресна дорога – офіра любові

Любов – то головна християнська чеснота, най-
вищий приклад якої – смерть Христа на хресті за грі-
хи людські… У неділю, 26 березня, четверту неділю 
Великого посту, в Одаях на подвір’ї церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці Митрополит Галицький УАПЦ 
Андрій відслужив Хресну дорогу. Перед початком та 

по завершенні цієї служби владика двічі проповіду-
вав перед вірними, говорячи про глибокий симво-
лізм страсної ходи, у якій прочани співпереживають 
Христові муки. Митрополит звертався до людей про-
стими словами – про те, що в піст важливо не тільки 
не їсти скоромне, а головне – «не їсти один одного», 

про те, скільки довкола зла, що в Україні нищаться 
життя та душі й закликав стати добрішими, чистіши-
ми. По завершенні відправи душпастирі сфотографу-
валися з дітьми.

 Закінчення на 2 стор.

На світі не було би жодного язичника, якби ми поводились, як християни.
Папа Іван ХХІІІ

Під час дискусії з проблем АПК 
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Проблеми аграріїв 
знайдуть вирішення
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Купувати землі в Німеччині дозво-
лялося тільки тим підприємцям, які за-
ймаються сільським господарством, та 
не більше ніж 100 га. Господарства отри-
мували стимул для розвитку та інвес-
тування. Зараз в Україні можлива лиш 
короткострокова оренда землі, що ніяк 
не сприяє інвестиціям. Але, не зважаю-
чи на це, у 2015 році Міхаель заснував 
підприємство ТОВ «Дільман Органік» у 
Тлумацькому районі. Зараз воно успіш-
но розвивається.

Підводячи підсумки насиченої та 
бурхливої дискусії, Михайло Довбенко 
підкреслив, що буде добиватися обігу 
сільськогосподарських земель та ство-
рення рівних умов як для невеликих с/г 
підприємств, так і для потужних гравців 
на ринку. Він допускає, що можуть бути 
деякі обмеження на початковому етапі 
запровадження такого ринку. Власники 

державних актів на землю повинні віль-
но користуватися своїми правами та як 
продавати свої ділянки, так і обмінювати 
їх і давати під заставу. До розробки від-
повідних законопроектів М. Довбенко, 
котрий є першим заступником голови 
Комітету ВРУ з питань фінансової полі-
тики і банківської діяльності та очолює 
експертну раду парламентської фракції 
БПП «Солідарність», доклався особисто.

Народний депутат України Михайло 
Довбенко зазначив, що всі пропозиції 
будуть розглянуті на засіданні парла-
ментських комітетів та у Міністерстві 
аграрної політики. Він наголосив на не-
обхідності напрацювання пропозицій до 
законодавчої бази з урахуванням різно-
манітної та багатої аграрної практики 
інших країн світу. 

Наталія КАЛАБАНЬКА, помічник 
народного депутата України

Наводимо благоустрій 
та веснуємо —

такий висновок напрошується після вчорашнього засідання колегії район-
ної державної адміністрації під головуванням голови РДА Івана Семанюка. 

Традиційно навесні перед Великодні-
ми святами всім миром ми наводимо лад 
у помешканнях та нашому спільному до-
мі. Відтак в Україні відбуваються найріз-
номанітніші екологічні акції щодо забез-
печення чистоти і порядку в населених 
пунктах та на прилеглих до них територі-
ях, приводячи їх в належний санітарний 
стан. Окрім прибирання, лісники займа-
ються озелененням, а дорожники намага-
ються відновити після зими дорожнє по-
криття на найбільш проблемних ділянках. 
Як здійснюється благоустрій на території 
Тисмениччини, після доповіді першого 
заступника голови РДА Володимира За-
ника, ознайомили керівники десяти робо-
чих груп, що моніторили санітарний стан 
вздовж трас та на території міста, селищ 
та сіл району. Тим самим вказуючи най-
більші проблемні зони, які, сподіваємося, 
все ближче до найбільшого релігійного 
свята таки стануть охайнішими. Позаяк 
зі слів очільника РДА, за результатами 
об’їздів преміюватимуть громади кра-
щого довкілля, в той же час вказувати-
муть і найгірші, яким раніше роздавали 
«віники». Особливу увагу звернуто було 
на те, що восьмого квітня Тисмениччина 
має приєднатися до Всеукраїнської акції 
«Зробимо Україну чистою». На цей день 
запланована загальнорайонна толока.   

Говорячи про екологію довкілля, не 
оминули на засіданні загрозу від спа-
лювання сухої трави. Ліквідовувати на-
слідки такого халатного ставлення краян 
до спалення сухої трави та побутового 
сміття доводиться пожежникам. «Реа-
гуючи на кожен такий виклик, що посту-
пив на лінію «101», можемо не встигнути 
врятувати чиєсь майно чи життя, — зі-
знається начальник Тисменицького ра-
йонного відділу управління Державної 
служби надзвичайних ситуацій в Івано-
Франківській області Ігор Дмитрів. — Так 
лише за один день, 29 березня, автомо-

білі служби 12 разів виїжджали на лік-
відацію загорянь сухої трави». 

Тисмениччина активно включилася 
у посівну кампанію-2017, — повідомив 
начальник управління агропромислово-
го розвитку РДА Петро Собко. Втішним є 
факт, що у порівнянні з минулим роком 
зросли на 224 га посівні площі, щоправ-
да  поменшало їх під озимими. І зараз 
загальна посівна площа сільськогос-
подарських культур складає 28 598 га.  

Зі слів головного аграрія, ярі культури 
прогнозується посіяти майже на 20 тисяч 
гектарів. І для цього потребується ще 50% 
зернових та зернобобових культур. При 
цьому мінеральними добривами сільгосп-
підприємства забезпечені, майже анало-
гічна ситуація із паливно-мастильними 
матеріалами. Відтак є надія при сприят-
ливих погодніх умовах на добрі врожаї. 

Водночас аграріїв турбує спалах аф-
риканської чуми свиней у сусідньому На-
двірнянському районі. Відтак присутнім 
керівниками територіальних громад до-
несли усі загрози даного захворюван-
ня тварин та розповіли про дії органів 
місцевого самоврядування в разі ви-
явлення випадків загибелі свиней на 
території населених пунктів. 

По всіх питаннях порядку денного 
колегія прийняла відповідні рішення. 
А керівникам громад доручили і надалі 
займатися благоустроєм територій, бо 
вже шостого квітня на засіданні колегії 
обласної державної адміністрації заслу-
ховуватиметься питання благоустрою 
населених пунктів Івано-Франківщини, 
яке буде проілюстровано детальним фо-
тозвітом. Оскільки Тисмениччина має 
статус «столичного» району і є як на 
долоні для обласної влади, то дуже не 
хочеться стати героями антирейтингу 
благоустрою.   

Наш кор.

Хресна дорога – офіра любові
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

До цієї Хресної дороги парафіяни 
одайського храму з їхнім парохом, ми-
трофорним протоієреєм Михайлом Пе-
трівим, готувалися заздалегідь, запро-
сивши священнослужителів з багатьох 
парафій. Нагадаємо, що комплекс Хрес-
ної дороги на церковному подвір’ї було 
освячено в листопаді минулого року. Ми-
трополит Андрій нерідко навідується в 
Одаї, ще частіше подорожує через село. 
Тут поруч з храмом покоїться колишній 
настоятель церкви отець Любомир Па-
люга, з котрим владика починав свою 
душпастирську працю. Відтак, митропо-
лит добре обізнаний і з тим, як велося 
будівництво та продовжується розбу-
дова сільського храму.

Вочевидь, виявом поваги до цер-
ковної громади та довіри до настоятеля 
можна вважати те, що в лютому цього 
року Митрополит Галицький Андрій по-
клав на митрофорного протоієрея Ми-

хайла обов’язок декана Тисменицько-
го УАПЦ.

Недільного дня владику зустріли 
в одайському храмі численні віряни та 
півтора десятка православних священ-
нослужителів, серед яких четверо обі-
ймають пости деканів. Служіння Хресної 
дороги проходили за спеціально розро-
бленою та виданою з благословення 
митрополита Андрія книгою, в якій по-
дано оригінальні розважання. На стаці-
ях їх почергово читали всі священики.

Владика подякував усім за спільну 
молитву та побажав в умиротворенні та 
радості зустріти Христове Воскресіння, а 
отець Михайло висловив вдячність Архіє-
рею, священикам, вірянам з навколишніх 
сіл, які прийшли на цю відправу. З Угор-
ницького (неподалік Отинії) і Кривецького 
(Богородчанський район) монастирів УАПЦ  
Одайському храму подарували ікони.

Володимир ЗАНИК

М. Довбенко з помічником І. Бабулою та керівниками районів. У центрі — І. Семанюк

Облрада сформувала «кишенькові» наглядові 
ради обласних комунальних підприємств

Депутати обласної ради під час сесійного засідання проголосували за персо-
нальний склад наглядових рад обласних комунальних підприємств Івано-Фран-
ківського обласного бюро технічної інвентаризації та Івано-Франківськобл-
агроліс. Їх склад формувався з порушеннями положення облради та дискри-
мінує права фракцій. Про це йшлось під час сесії обласної ради 24 березня.

За словами депутата обласної ра-
ди від партії «ВОЛЯ» Ольги Федишиної, 
наглядова рада є важливим органом, 
до компетенції якого належить заслу-
ховування фінансової інформації, звітів 
та інших питань діяльності відповідних 
підприємств.

«Наглядова рада – це орган управ-
ління, який створюється для здійснення 
нагляду за управлінням майном підпри-
ємства. Обласна рада є власником цих 
підприємств. Тобто фактичний нагляд 
здійснюється через делегованих пред-
ставників у Наглядовій раді», – зазна-
чила Федишина.

На думку фракції «ВОЛЯ», оскільки 
власником підприємств є вся обласна 
рада, а не окремі фракції, то правиль-
ним способом формування рад було б 
пропорційне представництво кожної з 
фракцій. В обласній раді їх є шість, а 
у проектах рішень до обох наглядових 
рад пропонувалось лише по п’ять осіб.

Однак під час сесії пропозицію Оль-
ги Федишиної щодо зміни кількісного 
складу і порядку формування Наглядо-
вих рад не було підтримано. Не були 
підтримані і пропозиції включення до 

наглядових рад представників фракції 
«ВОЛЯ» Ольги Галабали та Марії Рудик.

У ході засідання сесії розглянули 
питання про наглядову раду Івано-Фран-
ківського обласного комунально агролі-
согосподарського підприємства «Івано-
Франківськоблагроліс». Запропонували 
затвердити склад Наглядової ради, до 
якого мають входити п’ять осіб – Сергій 
Басараб, Тарас Виноградник, Михайло 
Королик, Олександр Матусевич, Дми-
тро Грицюк.

Як наголосила Ольга Федишина, 
таке рішення буде носити дискримі-
наційний характер по відношенню до 
всіх фракцій, оскільки представника від 
«ВОЛІ» не включено до пропонованого 
складу. Згідно з Положенням Наглядо-
вої ради, членів до її складу мають пра-
во висувати фракції та голова облради.

Олесксандр Сич сказав у відпо-
відь, що фракція «ВОЛЯ» заявляла, що 
не прагне брати участь у керівних орга-
нах обласної ради, тому і представника 
від«ВОЛІ» не включали.

«Не треба спекулювати на тому, що 
ми робили заяви. Наглядова рада — це 
не орган обласної ради, це керівний ор-

ган обласного підприємства, це різні 
речі», – відповіла Федишина.

В результаті депутати обласної ра-
ди не включили Галабалу до Наглядо-
вої ради. «За» проголосувало тільки 12 
депутатів.

До речі, про формування складу та-
ких наглядових рад представники фрак-
ції «ВОЛЯ» взагалі не були повідомлені. 
Однак, за словами О. Федишиної, волів-
ців більше обурює те, що сама обласна 
рада порушила власне положення про 
наглядові ради.

«Суб’єктами формування складу на-
глядової ради можуть бути фракції та 
голова обласної ради. До Наглядової 
ради Івано-Франківського БТІ за про-
позицією голови облради Олександра 
Сича увійшов позафракційний депутат 
Михайло Якимчук, раніше виключений 
з фракції «ВОЛЯ». Натомість жодного ді-
ючого представника нашої фракції туди 
не включили. Складається враження, що 
окремі фракції хочуть взяти під контроль 
комунальні підприємства і не бажають 
присутності «ВОЛІ» в наглядових орга-
нах. Якщо облрада декларує прозорість 
своєї роботи, то вона має бути скрізь, у 
тому числі й у формуванні наглядових 
рад комунальних підприємств області», 
– наголосила Федишина.

Соломія ХРЕПТИК
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  ПРИРОДА І МИ

До лісу по-господарськи
Щороку, ранньої весни, в залежнос-
ті від погодніх умов, у лісових угід-
дях розпочинається клопітка робо-
та — посадка нових саджанців. Ми-
нулого тижня, у Міжнародний день 
лісу, наш кореспондент долучився 
до працівників державного підпри-
ємства  «Івано-Франківське лісове 
господарство» та мав можливість в 
робочій обстановці поспілкуватися 
з головним лісничим господарства 
Петром Адамчуком.

— Державне підприємство «Івано-
Франківське лісове господарство» роз-
ташоване і північно-східній частині Івано-
Франківської області на території трьох 
адміністративних районів: Тисменицького, 
Тлумацького, Надвірнянського та м. Іва-
но-Франківська. Площа лісгоспу — 24965 
га. До складу господарства входять вісім 
лісництв — Хрипелівське (Надвірнянський 
район, з конторою в селі Зелена), Братів-
ське, Тлумацьке (обидва в Тлумацькому 
районі), Тисменицьке, Марковецьке, Дні-
стровське, Рибненське, Ямницьке. Останніх 
п’ять — Тисменицький район. До основних 
напрямків діяльності підприємства нале-
жать: проведення заходів з відновлення 
лісів, підвищення їх продуктивності, ство-
рення нових насаджень; організація лісо-
насіннєвої справи та лісових розсадників; 

облік лісового фонду і реєстрація всіх змін 
у його складі; проведення лісозаготівель-
них робіт, матеріальної та грошової оцін-
ки лісу на лісосіках і, власне, здійснення 
рубок та багато іншого. 

— Петре Івановичу, Міжнародний 
день лісу — то, ніби, ваше професійне 
свято…

— Не зовсім так. День працівника 
лісу в Україні відзначається третьої не-
ділі вересня. А Міжнародний день лі-
су, який  у північній півкулі припадає 
на день весняного сонцестояння, що 
символізує пробудження всього живо-
го, покликаний привернути увагу сус-
пільства до глобальних екологічних 
проблем, проблем лісу, який є, так би 
мовити, легенями планети. Це, будемо 

казати, свято, Організація об’єднаних на-
цій запровадила допіру 2013 року, хоча 
ще з початку 70-х років минулого сто-
ліття 21 березня вважалося Всесвітнім 
днем захисту  лісів.

— Здається, саме зараз чи не най-
більшого захисту від нещадної рубки 
потребують ліси Карпатського регіону. 

— Якщо ведеться правильна раці-
ональна рубка, то загрози немає, адже 
лісовий фонд відновлюється. Біда в то-
му, що правила лісокористування пору-
шуються. Відновлення лісів — одне з на-
ших найважливіших завдань.

Починаючи з Міжнародного дня лі-
су і до Дня довкілля, 15 квітня, триває 
акція «Майбутнє лісу в твоїх руках». Ме-
тою цієї акції є підвищення іміджу лісо-
вої галузі, роз’яснення громадськості 
важливості лісових насаджень, вихован-
ня шанобливого ставлення до природи. 
Під час цієї акції проводиться посадка, 
доповнення лісових культур, посів роз-
садників. До проведення таких робіт 
залучаємо і громадськість. 

На території Тисменицького району 
заплановано посадити лісових культур 
на площі 40 гектарів та провести до-
повнення на площі 20 гектарів. Також 
— провести посів лісового розсадника 
на площі 0,12 га. На даний час планову 
посадку лісу майже завершено, також 
доповнено лісові культури на площі 15 
гектарів. Серед основних лісоутворю-
ючих порід: дуб звичайний, клен-явір, 
клен гостролистий, ялина європейська, 
модрина європейська.

— Напевно, щоб віддача витраче-
них зусиль була вищою, постійно про-
водиться і охорона лісів?

— Безперечно, інакше й бути не 
може. До лісу треба ставитись по-
господарськи. Охорона лісів і захис-
них лісонасаджень від пожеж, проти-
пожежні заходи, захист лісів від хвороб 
та шкідників, незаконних рубок, само-
вільного сінокосіння, випасання худоби 
в заборонених місцях та інших лісопо-
рушень, притягнення до адміністратив-
ної відповідальності лісопорушників та 
стягнення з них збитків відповідно до 
чинного законодавства — це теж робота 

працівників лісового господарства, на-
ша відповідальність за доручену справу.

… Як примножуються лісові багатства, 
мав можливість наглядно пересвідчитись у 
Марковецькому лісництві (лісничий Михай-
ло Івасюк). «Відповідно до площі проведе-
них в минулому році рубок — 6,3 гектара, на 
цій площі проводимо і посадку лісу. Схема 
посадки 4 м х 1 м, ширина між рядами — 4 
м, один метр в ряду між сіянцями. Осно-
вні культури — дуб звичайний, клен-явір 
з  введенням модрини», — розповів нам 
старший майстер лісу Михайло Найдич.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Для комфортного 
проживання та благоустрою  

уже десять років працює Старолисецьке житлово-комунальне підприємство. 
І доводить, що виробництво цієї сфери може бути  спроможним та бюдже-
тоформуючим. Загальний бюджет КП за 2016 рік від вивезення твердих по-
бутових відходів, постачання дров, благоустрою та інших послуг склав понад 
700 тисяч гривень. Відтак декількома роками раніше Держкомстат України 
відніс КП до десятки найсумлінніших платників податку даної сфери. 

«Це зараз можна гордо стверджувати, 
що ЖКП — успішне, хоча час становлення 
був важким. Ще мій попередник на посаді 
сільського голови Ярослав Говзан, розумі-
ючи, яку загрозу довкіллю несуть стихійні 
сміттєзвалища, щоб вирішити проблему, 
заснував при сільській раді комунальну 
службу та затвердив її статут, — ділиться 
Анатолій Лущак, що третє скликання по-
спіль обирається керівником чотирити-
сячної громади. — Робилися перші спроби 
збирання та вивезення сміття приватними 
перевізниками, однак підприємство було 
не дієвим. Відтак з обранням на посаду 

разом із депутатським корпусом та вико-
навчим комітетом вирішили реанімувати 
його діяльність, бо Старий Лисець, що в 
якихось п’яти кілометрах від обласного 
центру, потопав у відходах, а прибережні 
смуги Бистриці Солотвинської — ще й від 
залишеного відпочивальниками сміття… 
Після десяти років роботи тішуся, що об-
рана нами стратегія покращила екологічну 
культуру та свідомість односельців. Втіш-
но, що до проблеми екології долучилася і 
церква, заборонивши пластмасові вінки 
та квіти нести на кладовище». 

Керівник громади не боїться так каза-
ти, позаяк на практиці перефразував тезу, 
що чисто не там, де не смітять, а там, де 
прибирають. Мешканці чотиритисячно-
го населеного пункту продукуючи побу-

тові відходи, але вже не сміють як раніше 
його викидати будь-де. Позаяк двічі на 
тиждень робітники  комунальної служби 
вивозять сміття з їхніх дворів. Скажемо 
відверто, роботи у них вистачає, бо що-
тижня на Рибненський полігон зі Старого 
Лисця потрапляє до п’яти-шести тонн ТПВ. 
Звичайно, пересічному жителю ці об’єми 
важко оцінити, однак якби воно накопи-
чувалося на обочинах доріг, у канавах та 
на прибережених смугах, то екологічна 
катастрофа була би неминуча. 

Забезпечуючи зручний побут та при-
вабливість населеного пункту, така служ-
ба повинна працювати в кожному селі. 
«Звісно, що самодостатні громади мо-
жуть собі дозволити укладати угоди із 
перевізниками ТПВ, — зізнається сіль-
ський голова. — Однак, ми до таких не 
належимо, тому пішли іншим шляхом та 
створили таку службу в себе. Знаєте, по-
перше, своїми силами робиться якісніше, 
по-друге, місцеве населення працевла-
штоване та отримує відповідну платню. 
Зізнаюся, спочатку із персоналом було 
важко: взимку ще сяк-так робітники є, 
а навесні, і особливо влітку — чоловіче 
населення подається на заробітки. Що-
правда, зараз у нашій комунальній є свій 
кістяк, маємо директора Василя Говеру, 
бухгалтером працює Надія Лущак, до-
помагає касир сільської ради — Марія 
Каспрук, водії сміттєвоза Юрій Струтин-
ський та трактора Василь Дубницький, 
різноробочі Михайло Дубницький, Мико-
ла Жаров, Микола Каспрук та активісти. Із 
запуском брикетної лінії за тиждень-два 
знадобиться нова робоча сила». 

Налагодивши свою модель ЖКП, 
декількома роками раніше до Старого 
Лисця почали звертатися інші громади: 
кому сміття вивезти, а кому давали по-
раду, як запустити аналогічну службу. 
Ділилися досвідом охоче, бо таке під-
приємство — альтернатива будівельним 
бригадам при колишніх колгоспах. Зго-
дом дійшли висновку, що ЖКП може за-

робляти якусь копійку для власних по-
треб та на зарплату робітникам. 

Зараз має укладені угоди на вивіз ТПВ 
із місцевою радою, школою та дошкіль-
ним закладом. Обслуговує військову час-
тину 3072 НГУ та Ямницьку, Майданську, 
Рибненську сільські громади та терито-
рію Камінської сільської ради сусідньої 
Надвірнянщини.

200 гривень в рік з двору — такою 
є річна плата за вивіз ТПВ від мешкан-
ців Старого Лисця. Щоправда, одиноко 
проживаючим  громадянам встановлена 
50% пільга. Приватним підприємцям се-
ла ця послуга обходиться у 500 гривень. 
Тут зізнаються, якщо у перші роки оплата 
становила всього 40-50%, то завдяки під-
вищенню екологічної культури місцевого 
населення зараз вона на рівні 90%. І за 
кожною сплатою чіткий контроль як з бо-
ку сільської ради, працівники якої раніше 
приймали плату, так і ЖКП, де зараз цим 
займаються бухгалтер та касир.  

Озвучена цифра річного бюджету у 730 
тисяч гривень — це значний обсяг надан-
ня послуг та сотні відпрацьованих годин. 
При цьому сільський голова зазначає, що 
бюджет комунальної «наздоганяє» бюджет 
сільської ради!

Протягом минулого року силами міс-
цевої комунальної здійснили капітальний 
ремонт ДНЗ «Сонечко». А як з любов’ю ро-
бітники розмалювали різнокольоровими 

фарбами фасад та паркан садоч-
ка, перетворивши його у «кольорові 
олівці». Значну підмогу (навіть пра-
цюючи в борг!) здійснили комуналь-
ники перед святкуванням ювілею 
села. Не треба наймати сторонніх, 
бо силами робітників можна здій-
снювати благоустрій на місцевому 
кладовищі та сільських вулицях. 
Придбавши бочку для смоли, ко-
мунальники вже «латають» місце-
ві дороги. 

Звичайно, весь обсяг робіт 
людськими руками виконувати 
важко: так комунальна «розжила-
ся» технікою та допоміжним облад-
нанням. Придбати трактор та лопа-
ту для прогортання снігу допомогли 
меценати. Сміттєзбиральну машину 
закупили за «екологічні» кошти об-
ласного бюджету. Причепи, щепо-
різне та погрузочне обладнання з’явилося 
після реалізації проектів  Всеукраїнського 

та обласного конкурсів проектів та про-
грам розвитку місцевого самоврядування. 

Поки не приступило до роботи облад-
нання з виготовлення деревних брикетів для 
твердопаливних котлів, простоює у спеці-
ально збудованому ангарі потужна брикет-
на лінія та древокол — закуплені за кошти 
бюджету та партнерів вищевказаних проек-
тів. «Хочемо скласти подяку районній раді, 
яка підставила плече і скерувала на остан-
ній сесії 190 тисяч гривень для завершення 
проекту, що декількома роками раніше став 
переможцем у Всеукраїнському конкурсі, од-
нак через ліквідацію Фонду місцевого само-
врядування, так і не отримав державного 
фінансування, — наголошує сільський голо-
ва. — Незабаром Старолисецьке ЖКП роз-
ширить перелік послуг і значно зросте його 
штат.  Відтак збільшить свої потужності, аби 
вкотре продемонструвати, що під лежачий 
камінь вода не тече». 

Оксана САКОВСЬКА

У Марковецькому лісництві (квартал 23, ділянка 8) проводиться посадка лісових культур. 
Зліва направо: майстер лісу Микола Бабінчук, старший майстер лісу Михайло Найдич, 

робітники Богдан Андрусяк, Микола Осташ

Н. Лущак та М. Каспрук

Розчищення берегів від повалених дерев
Ю. Струтинський та М. Жаров прибирають 

сміття вздовж траси

В. Говера спілкується з працівниками 

В урочищі «Кринички» між Старим Лисцем та 
Посіччю комунальники та жителі Посічі 

облаштували криничку
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Мужнім 
українським солдатам,
які обрали собі за покликання захист країни і несуть службу у військовому 
формуванні під назвою Національна гвардія України, присвячувався футболь-
ний турнір у Старому Лисці. 

Якщо минулоріч команди-учасниці 
змагалися у міні-футболі на майданчику 
із синтетичним покриттям, то цього разу 
вирішили демонструвати фізичну загар-
тованість та футбольні навчики на вели-
кому футбольному полі. Дані змагання 
попри дух суперництва можна вважати 
турніром дружби: учасники знайомі один 
з одним ще з попередніх змагань. Однак 
на зміну дорослим за нагороди ІІ турні-
ру, присвяченого ІІІ-ій річниці Національ-
ної гвардії України, змагався юнацький 
склад футбольної команди «Бистриця» 
села Старий Лисець. 

Якщо рахувати товариську гру де-
кількома роками раніше, то вже втретє 
до Старого Лисця на футбольні баталії 
завітала команда із Хмельниччини «Кри-
ла Рад» селища Дунаївці, якою опіку-
ється добрий товариш керівника старо-
лисецької громади Анатолія Лущака на 
ниві місцевого самоврядування — його 
тезка Анатолій Кухаренко – в минулому  
селищний голова Дунаївців. 

Не гостями, а радше добрими су-
сідами тут почуваються військовос-
лужбовці військової частини 3072 
НГУ, що дислокується на Лисецькому 
полігоні, адже у Старий Лисець вони 
навідуються на спільні з громадою 
святкування та урочисті події. Зараз 
злагоджена команда зовсім моло-
дих, однак загартованих солдатськи-
ми буднями мужніх нацгварційців 
завітала, аби довести свою підго-
товку на футбольному полі. 

Виконання Державного гімну Укра-
їни під час підняття жовто-блакитного 
знамена стало проявом патріотизму. 
В той же час хвилиною мовчання вша-
нували тих, хто, виконуюючи службові 
обов’язки, загинув під час проведення 
антитерористичної операції. 

Після церемонії відкриття, де ко-
манди-учасниці вітали голова Старо-
лисецької сільської ради Анатолій Лу-
щак, заступник командира в/ч 3072 Ва-
дим Леневський, наставник ФК «Крила 
Рад» Анатолій Кухаренко, головний суд-
дя Михайло Попух, розпочалися фут-
больні баталії.

Першими демонстрували сприт-
ність старолисецькі юнаки у матчі про-
ти нац гвардійців. Їм перемога далася 
важко — 2:1. Свою майстерність гості 

з Хмельниччини довели у грі із вій-
ськовослужбовцями НГУ, завершив-
ши матч з розгромним рахунком 5:0 
на свою користь. У наступній грі на 
останній хвилині другого тайму все 
ж таки обійшли місцеву команду «Би-
стриця» — 1:0 (однак суддею даний гол 

не був зарахований). Проте «Крилам 
Рад» було цього достатньо, аби стати 
лідерами футбольного турніру, зали-
шивши на другій сходинці господарів 
змагань. На третій позиції завершили 
турнір нацгвардійці. 

Гості з Хмельниччини повезли до-
дому кубок переможця, теплі спогади 
від гостинної старолисецької землі та 
Тисмениччини, оскільки по завершен-

ні змагань подільські козаки вирушили 
до чорнолізької оази – відпочинкового 
комплексу «Козацький острів». 

«Долаючи три сотні кілометрів як 
наші гості, так їдучи до них, ми в такий 
спосіб єднаємо Україну, — резюмує ке-
рівник громади Анатолій Лущак. — За-
разом ламаємо стереотипи, що україці 
– відмінні. Ми – єдині, бо батьківщина 
у нас спільна».  

Напередодні професійного свята третє місце в турнірі зовсім не засмутило нацгвардійців

А. Кухаренко та В. Леневський

Переможний кубок гостям з Дунаївців вручає А. Лущак Почесне друге місце у юнаків Старого Лисця

Майстри малої ракетки та прудкого м’яча
змагалися минулої неділі у приміщенні просторого залу дитячо-юнацької 
спортивної школи за особисту та командну першість Тисменицького району 
з настільного тенісу. 

Районна рада фізкультурно-спор-
тивного товариства «Колос» під керів-
ництвом Степана Долика за сприяння 
відділу молоді та спорту районної дер-
жавної адміністрації на чолі із началь-
ником Василем Дзудзилом вперше зор-
ганізували дані змагання серед мешкан-
ців населених пунктів Тисмениччини не 
задля популяризації настільного тенісу, 
який і так має на наших теренах шалену 
популярність завдячуючи професійним 
наставниками власне дитячо-юнацької 

спортивної школи Михайлові Присяж-
нюку, Віталієві Савчуку та Володимиру 
Філіпу, а щоб заохотити краян до здо-
рового способу життя, занять фізичною 
культурною та спортом. 

Згідно із положенням, озвученим 
заздалегідь організаторами, до скла-
ду команд увійшли два чоловіки та од-
на жінка. Причому, жодних вікових об-
межень не було, головне — гарний на-
стрій та бажання продемонструвати 
ігрові навички. 

Вітаючи учасників дебютної першості 
з Тисмениці, Клубівців, Одаїв, Слобідки та 

Чорнолізців, керівник апарату РДА Ярос-
лав Татарин та начальник відділу молоді 
та спорту РДА Василь Дзудзило бажали 
звичайно перемоги наймайстернішому у 
цьому ігровому виді спорту, який розви-
ває спритність, шалену реакцію. Є чудовим 
способом енергійного проведення часу і 
для тих, хто віддає перевагу серйозним 
заняттям, і для тих, хто вперше в житті 
тримає ракетку. Головним критерієм у цій 
грі є фізична стійкість спортсмена: відтак 
зорова та рухова пам’ять для тенісиста 

особливо важлива. Ану спробуйте за долі 
секунди врахувати швидкість, а ще важ-
ливіше — напрямок та обертання м’яча, 
положення суперника під час, до і після 
удару. Відтак японські вчені підтвердили, 
що при грі в настільний теніс витрачаєть-
ся більше енергії, аніж при грі у баскетбол.

В цьому пересвідчилися ті, хто за-
вітав недільного дня до тренувального 
залу спортивної школи. Емоційними бу-
ли поєдинки як дівчачих пар, так і партії 
юнаків та чоловіків, які попередньо го-
ловним суддею змагань пройшли про-
цедуру жеребкування. 

Районний центр представляли Віта-
лій Савчук та двоє його вихованців Олек-
сій Ткачук та Юлія Барасюк. За першість 
боролися клубівчани Назарій Данилюк, 
Андрій Берладин та Діана Атаманюк. Не-
величке село Одаї виставило команду 
у складі Марії Адамчук, Василя Фицика 
та В. Бабія. Сусіди зі Слобідки доводили 
свою майстерність наступним складом: 
Володимир Філіп, Петро Григорчак та 
Богдана Дзіворонюк. За збірну Чорно-
лізців змагалися Оксана Костриця, Сер-
гій Максимів та М. Якимович. 

Якщо змагання прекрасної полови-
ни людства закінчилися до години, то, 
аби визначити лідерів серед юнаків та 
чоловіків, довелося за тенісними столами 
«попрацювати» втричі більне через удві-
чі більшу кількість учасників. Приємно 
було спостерігати, як жереб звів трене-
рів та їх теперішніх учнів, колишніх ви-
хованців ДЮСШ, просто шанувальників 
цієї гри. Нервували усі, адже організато-
ри передбачили для переможця та при-
зерів індивідуальної першості пам’ятні 
медалі та дипломи, а командам – кубки. 

Серед дівчат рівних не було пер-
спективній вихованці ДЮСШ Оксані Ко-
стриці з Чорнолізців, в той час як тисме-
ничанка Юлія Барасюк стала другою, а 
жителька Одаїв Марія Адамчук посіла 
третє місце.

У чоловіків усіх обійшов, продемон-
струвавши неабияку спритність, тренер 
спортивної школи Віталій Савчук з Тис-
мениці. Другу сходинку п’єдесталу посів 
житель Чорнолізців Сергій Максимів. 
Клубівчанин Назарій Данилюк, який 
днем раніше дебютувавши на чемпіо-
наті України, значно підвищився у рей-
тингу та показав десятий результат, пев-
не всі сили витратив на перший в своїй 
кар’єрі чемпіонат України, відтак на ра-
йонній першості став третім. 

Заслужені медалі та дипломи пере-
можці та призери індивідуального залі-
ку отримували з рук Степана Долика та 
Василя Дзудзила. Однак на цьому наго-
родження не закінчилося, бо за резуль-
татами командних виступів найвищі ре-
зультати продемонструвала злагодже-
на команда Тисмениці. Вдалі виступи 
представників села Чорнолізці принесли 
команді друге місце. Село Слобідка, де 
роками культивується настільний теніс, 
у підсумку стало третім у загальноко-
мандному заліку. 

Вручені представникам команди 
кубки засвідчили про любов до на-
стільного тенісу у даних селах. Органі-
затори переконані, що наступного року 
з’явиться ще більше прихильників та 
майстрів малої ракетки й з інших на-
селених пунктів. 

Вирішальний 
матч Кубка 
Чорновола
Футбольними поєдинками вісім-
ка найкращих футбольних команд 
Тисмениччини наближала апогей-
ну розв’язку традиційного розігра-
шу Кубка з футболу, присвяченого 
пам’яті Героя України, лідера На-
родного Руху України Вячеслава 
Чорновола. 

Змагаючись на єзупільській фут-
больній арені, перші дві пари чверть-
фіналістів показали наступні резуль-
тати: «Козацький острів-2» Чорнолізці 
— «Авангард» Загвіздя — 0:0 (п.: 2:4); 
«Інтербур» Єзупіль — «Дністер-Рітас» 
Побережжя — 4:1.

Старолисецька футбольна арена 
приймала ¼ фіналу, де зустрілися ФК 
«Стримба» Липівка — «Цегельник» Но-
ві Кривотули — 1:1 (п.: 3:1) та «Бистри-
ця» Старий Лисець — ФК «Рибне» — 2:3.

Півфіналістами стали команди, які 
на попередньому етапі обійшли супер-
ників. У першому півфіналі того ж дня зі-
йшлися команди Загвіздя та Побережжя, 
яким для визначення переможця після 
нічийного рахунку 1:1 знадобилася се-
рія пенальті. Результативнішими стали 
гравці ФК «Авангард» — 4:2. 

Пара «Стримба» Липівка – ФК «Риб-
не» визначала другого фіналіста Кубка 
Чорновола. Основний час команди за-
вершили нічийним рахунком 1:1. Пере-
могу у футбольному двобої святкували 
липівчани, які серію 11-метрових завер-
шили з рахунком 4:3. 

Запрошуємо уболівальників друго-
го квітня на місцевий стадіон села Рад-
ча, де о 14.00 відбудеться вирішаль-
ний батл поміж ФК «Авангард» Загвіз-
дя та «Стримба» Липівка на визначення 
цьогорічного володаря Кубка Вячеслава 
Чорновола.

Сторінку підготувала 
Оксана САКОВСЬКА

С. Долик з переможцями індивідуальної першості середі жінок і чоловіків

Урочисте відкриття турніру: С. Долик, Я. Татарин, В. Дзудзило та директор ДЮСШ І. Іванишин
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Вітаємо!
День народження — свято особли-

ве для кожного з нас. Воно сповнює 
кожного святковим настроєм, радістю. 
Тож з цієї нагоди районна рада та рай-
держадміністрація щиро здоровлять:

БІЛУ Тетяну Іванівну, 1.04.1980 
р. н., головного спеціаліста відділу 
організаційної роботи, інформаційної 
діяльності та комунікацій з громад-
ськістю апарату районної державної 
адміністрації;

ГАНУЩАКА Олега Івановича, 
2.04.1954 р. н., директора Єзупіль-
ського міжшкільного навчально-ви-
робничого комбінату;

ДРАГАНЧУКА Олега Володими-
ровича, 2.04.1979 р. н., депутата ра-
йонної ради;

ЯРЧУК Ярославу Ярославівну, 
3.04.1961 р. н., секретаря Радчанської 
сільської ради;

СЕКРЕТУ Богдана Євгеновича, 
4.04.1974 р. н. приватного підприємця;

ШАБАТ Надію  Михайлівну , 
4.04.1980 р. н., директора Терновиць-
кого навчально-виховного комплексу;

НОСАЛЯ Степана Ярославовича, 
7.04.1954 р. н.. голову фермерського 
господарства «Носаля» (с. Підлужжя);

ДЗИБИК  Олену  Романівну, 
7.04.1966 р.н., начальника загально-
го відділу апарату районної державної 
адміністрації;

ЯКИМОВИЧА Василя Васильовича, 
7.04.1981 р. н., головного спеціаліста 
відділу містобудування та архітекту-
ри районної державної адміністрації

Бажаємо миру і світлої долі, 
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця й людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

Офіційно

Оголошення
Підлузька сільська рада оголошує про проведення громадських слухань щодо 

розроблення детального плану території для будівництва сонячних електростанцій за 
адресою: урочище «Крижовать» з наступними площами земельних ділянок 2,300 га та 
6,4300 га на території села Підлужжя Тисменицького району Івано-Франківської області.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу архі-
тектора, проектанта: arhitek.vit@gmail.com

Дату та час проведення громадських слухань буде повідомлено додатково.

Довідка Тисменицької районної 
державної адміністрації 

про роботу із зверненнями 
громадян у 2016 році

До Тисменицької районної державної адміністрації у 2016 році надійшло 
всього 1914 звернень, у тому числі на особистому прийомі побувало 36 осіб, 
з письмовими заявами звернулося 1552 особи, від вищих органів влади на 
розгляд надійшло 326 звернень. У порівнянні з попереднім роком заяв гро-
мадян суттєво побільшало (на 486 звернень, або 34%). Безпосередньо до 
РДА звернулося на 398 осіб більше, ніж у 2015 р.; центральні органи влади 
та облдержадміністрація переадресували до району на 88 звернень більше.
Найбільша кількість звернень гро-

мадян, що надійшли безпосередньо до 
РДА, стосуються соціальних питань – 1388 
(87% від загальної кількості); по земельних 
питаннях – 52 звернення (3,3%); з питань 
комунального господарства – 92 (5,8%).

Найбільша кількість заяв зареєстро-
вана від соціально незахищених грома-
дян – учасників війни та бойових дій, 
інвалідів, ветеранів праці, пенсіонерів, 
багатодітних сімей та одиноких матерів. 
У 2016 році до районної державної ад-
міністрації надійшло 885 заяв від цих 
категорій населення, що становить 55,7% 
загальної кількості звернень.

Районною державною адміністраці-
єю відповідно до рішення районної ра-
ди від 25 грудня 2015 року «Про цільову 
програму фінансування мобілізаційних 
заходів та цивільного захисту населення 
в Тисменицькому районі на 2016-2020 
роки», у зв’язку з важким матеріальним 
становищем виплачуються кошти в сумі 
одна тисяча гривень кожній сім’ї учас-
ників проведення антитерористичної 
операції, сім’ї військовозобов’язаних та 
сім’ї призваних по мобілізації. А також, 
відповідно до даного рішення район-
ної ради, виплачуються кошти в сумі 
три тисячі гривень кожному учаснику 
із числа жителів району, які отримали 
поранення чи захворювання в зоні про-
ведення антитерористичної операції на 
сході країни.

Як уже зазначалось, у 2016 році 
до Тисменицької РДА надійшло на роз-

гляд від органів влади вищого рівня 326 
звернень, у тому числі із урядової «га-
рячої» лінії 239 звернень, із Адміністра-
ції Президента України – 6 звернень та 
з обласної державної адміністрації 81 
звернення. Основні проблемні питання, 
з якими зверталися жителі району до ор-
ганів влади вищого рівня, соціального 
характеру – 272 звернення, або 83,4% 
всіх звернень.

Дотримання чинного законодавства 
щодо проведення прийому громадян з 
особистих питань знаходиться на постій-
ному контролі у керівництва районної 
державної адміністрації. Розпоряджен-
ням Тисменицької РДА від 04 січня 2016 
року № 1 «Про організацію прийому гро-
мадян керівництвом районної держав-
ної адміністрації на 2016 рік» було за-
тверджено графіки прийому громадян 
з особистих питань та виїзних прийомів 
громадян у минулому році.

На виконання пункту 1 Указу Пре-
зидента України від 07 лютого 2008 ро-
ку № 109/2008 «Про першочергові за-
ходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на 
звернення до органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування» 
в райдержадміністрації функціонує «га-
ряча» телефонна лінія: (03436) 2-43-37. 
Інформацію про неї розміщено на веб-
сайті райдержадміністрації, інформа-
ційному стенді.

Для оперативного вирішення про-
блемних питань територіальних громад 

та окремих людей керівництво Тисме-
ницької РДА здійснює виїзні прийоми 
та зустрічі з громадянами в населених 
пунктах району. У 2016 році було про-
ведено 90 таких виїздів.

Відповідно до пункту 3 названого 
вище Указу Президента України від 07 
лютого 2008 року № 109/2008 у райдер-
жадміністрації працює постійно діюча 
комісія з питань розгляду звернень гро-
мадян. Пріоритетними питаннями робо-
ти комісії за звітний період було деталь-
не вивчення розгляду повторних звер-
нень окремих жителів району. Протягом 
2016 року відбулося 12 засідань комісії.

На офіційному веб-сайті районної 
державної адміністрації http://tsm.if.gov.
ua та у районній газеті «Вперед» у 2016 
році розміщувалися аналітичні матеріа-
ли про стан розгляду звернень громадян 
та періодично поновлювалися графіки 
особистого прийому громадян керівни-
цтвом обласної та районної державних 
адміністрацій, постійно подавалась ін-
формації про проведення особистих та 
виїзних прийомів громадян. Скористав-
шись розділом «Інтернет – приймальня», 
жителі району звертаються до керівни-
цтва РДА з особистими проблемними 
питаннями, які розглядаються згідно із 
чинним законодавством.

Олена ДЗИБИК, начальник загального 
відділу апарату райдержадміністрації

Від редакції: Як випливає з рішення 
Тисменицької районної ради від 10 бе-
резня 2017 року «Про затвердження звіту 
щодо виконання районного бюджету за 
2016 рік», упродовж минулого року, від-
повідно до спільних розпоряджень голо-
ви Тисменицької РДА та голови районної 
ради на матеріальні допомоги жителям 
району було виділено 760128 гривень. В 
основному, допомоги спрямовувалися на 
лікування, а також ліквідацію наслідків 
стихійного лиха чи надзвичайних ситуа-
цій. Відповідні розпорядження про ви-
ділення коштів оприлюднено на сайті 
Тисменицької РДА в розділі «Доступ до 
публічної інформації». 

Посвідчення про реабілітацію серія ФВ № 0340, видане 15 грудня 2006 р. Івано-
Франківською міською радою на ім’я Федунь Ганна Іванівна, вважати недійсним.

Втрачений Державний акт се-
рія ЯМ № 601823 на право влас-
ності на земельну ділянку (када-
стровий номер земельної ділянки 
2625810100:01:016:0623) приватної 
комерційної фірми «Марс», виданий 
Тисменицькою міською радою 22 
червня 2012 р., вважати недійсним.

Депутатський телетайп
Відповідно до розпоряджень голови районної ради від 20.03.2017 № 45-р, 
22.03.2017 № 48-р, 28.03.2017 № 50-р  “Про використання коштів з фонду на 
виконання депутатських повноважень” профінансовано видатки Фонду на ви-
конання депутатських повноважень згідно із заявами  депутатів районної ради:

Цапая Володимира Васильовича – 
в сумі 4 110 (чотири тисячі сто десять) 
гривень 00 копійок на придбання стендів 
та кишеньки пластикової  для  Старо-
кривотульської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Єфімчука Ярослава Володимировича 
– в сумі 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень 
00 копійок для надання матеріальної до-
помоги на лікування  жителю с. Радча.

Тимчука  Івана  Михайловича 
– в сумі 8 750 (вісім тисяч сімсот 

п’ятдесят) гривень 00 копійок для 
надання матеріальної допомоги на 
лікування п’ятьом жителям с. Сло-
бідка.

Драганчука Олега Володимирови-
ча – в сумі 6 300 (шість тисяч триста) 
гривень 00 копійок на придбання фут-
больної форми для  Рибненської фут-
больної команди. 

 Тисменицька районна рада

Вибереш професію – 
визначиш долю

На допомогу у вирішенні питання професійного самовизначення старшоклас-
ників був направлений «Ярмарок професій», який відбувся 23 березня на базі 
Марковецького навчально-виховного комплексу. В заході взяли участь учні 
9-11 класів Старокривотульської, Липівської, Березівської, Братковецької 
та Чорнолізької шкіл.

«Ярмарок професій» розпочав ди-
ректор Тисменицького районного центру 
зайнятості Петро Данилюк, який наго-
лосив, що вибір професії має важливе 
значення. Для юної людини, що йде в 
доросле життя, вдалий вибір професії – 
це запорука того, що продуктивно пра-
цюватимеш і отримуватимеш від своєї 
роботи задоволення й матеріальну ви-
году. З побажаннями вдалого вибору 
та бути професійно затребуваними в 
суспільстві звернувся до школярів за-
ступник голови Тисменицької РДА Сте-
пан Мандибур.

Інформацією щодо навчання у про-
фільних ВНЗ та служби за контрактом у 
рядах ЗСУ з випускниками шкіл поділив-
ся військовий комісар Тисменицького 
військового комісаріату підполковник 
Олександр Діденко.

Старшокласники отримали чудо-
ву можливість ознайомитися з пропо-

зиціями навчання у таких навчальних 
закладах як Прикарпатський універси-
тет, Івано-Франківський фінансово-ко-
мерційний кооперативний коледж ім. 
Степана Граната, Надвірнянський ко-
ледж Національного транспортного уні-
верситету, Івано-Франківський коледж 
ресторанного сервісу і туризму, вище 
професійне училище №21. Учням була 
надана можливість пройти тестування 
щодо професійної спрямованості. 

Отримана інформація (змістовні 
доповіді, мультимедійна презентація, 
майстер-класи) була надзвичайно ко-
рисною для старшокласників.

Захід організовано за сприянням 
Тисменицького районного центру за-
йнятості та відділу освіти Тисмениць-
кої РДА.

Світлана КАРП’ЮК, 
начальник відділу РЦЗ

Увага! 22 села у небезпечній зоні
На Прикарпатті вдруге від початку року виникло епізоотичне вогнище небез-
печної інфекційної хвороби тварин – африканської чуми свиней (АЧС). Збуд-
ник було виявлено в селі Волосів Надвірнянського району, де в особистому 
селянському господарстві протягом 24-26 березня загинуло 37 голів свиней, 
в тому числі – 31 дорослих тварин та шість голів молодняку; вісім голів до-
різано. Всі трупи та туші дорізаних свиней спалено. (Перший випадок стався 
в середині лютого в Рибному).

Група спеціалістів провела епізоотич-
не розслідування. В результаті досліджен-
ня, підтвердженого спеціалізованим дер-
жавним науково-дослідним інститутом, у 
трупах виявлено ДНК-вірус АЧС.

30 березня в Тисмениці під голову-
ванням першого заступника голови РДА 
Володимира Заника, за участю головів 
місцевих рад відбулося розширене за-
сідання Державної надзвичайної про-
тиепізоотичної комісії при райдержад-
міністрації. Комісія прийняла рішення 
№ 06 від 30.03.2017 р., відповідно до 
якого визначено зону нагляду у радіусі 
20 км, що оточує межі першої зони від 
епізоотичного вогнища. До зони нагляду 
входять 22 населені пункти: Хом’яківка, 
Марківці, Липівка, Студенець, Одаї, Чор-
нолізці, Слобідка, Нова Липівка, Нові 
Кривотули, Старі Кривотули, Красилів-
ка, Терновиця, Старий Лисець, Лисець, 
Стебник, Підлісся, Драгомирчани, Радча, 
Чукалівка, Черніїв, Братківці, Березівка 
та території мисливських угідь.

Виконання заходів, прийнятих від-
повідно даного рішення, покладено на 

органи місцевого самоврядування, РВ 
ГУ Національної поліції, управління Дер-
жпродспоживслужби в Тисменицько-
му районі, керівників/власників госпо-
дарств різних форм власності, де утри-
муються свині, користувачів мислив-
ських угідь.

Щоб уникнути виникнення і розпо-
всюдження африканської чуми свиней, 
необхідно дотримуватися таких заходів:

— проводити щоденний огляд свиней 
з метою своєчасного виявлення можли-
вого захворювання тварин;

— не згодовувати свиням харчові 
відходи і відходи, отримані після забою 
свиней, утилізувати відходи у встанов-
лених місцях;

— не купувати корми і кормові до-
бавки невідомого походження у невста-
новлених торгових місцях (обов’язкові 
наявність документів, що підтверджують 
походження та безпеку кормів, наявність 
дозволу на торгівлю і т.д.);

— не купувати живих свиней, м’ясо 
та м’ясопродукти у невстановлених тор-
гових точках, без ветеринарних чи інших 

супровідних документів, що підтверджу-
ють їх якість та походження;

— допускати ветеринарних ліка-
рів на територію приватних подвір’їв 
для огляду свиней та проведення за-
ходів;

— негайно повідомляти про всі ви-
падки захворювання свиней фахівцям 
ветеринарної служби або сільським ви-
конавчим комітетам;

— не допускати відвідування осо-
бистих подвір’їв сторонніми особами;

— постійно вести боротьбу з гри-
зунами;

— не завозити свиней без узгоджен-
ня з Держпродспоживслужби району з 
інших регіонів;

— обслуговувати тварин лише у змін-
ному спецодязі, використовуючи окремі 
засоби догляду та інвентар;

— утримувати свиней в закритих при-
міщеннях, не допускаючи їх вигулу та 
контакту з іншими тваринами (режим 
роботи «закритого типу»).

ПАМ’ЯТАЙТЕ:
Виконання вами цих рекомендацій 

спрямоване на попередження поширен-
ня АЧС на територію ваших подвір’їв та 
запобігання економічних збитків.

Управління Держпродспоживслужби 
в Тисменицькому районі
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Моніторинг використання коштів районного бюджету, 
виділених на розвиток місцевих громад

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Переконлива позиція голови Тисменицької районної ради Ро-

мана Крутого, що практика відкритого звітування місцевих органів 
влади щодо планування, розподілу та використання бюджетних ко-
штів на потреби громад: культуру, освіту, охорону здоров’я, соціальну 
сферу і участь громадськості у процесах формування та розподілу 
місцевих бюджетів потребує поширення по всій території України. 

У Тисменицькому районі уже протягом року практикується ін-
формування наших громад про бюджетний процес. Започатковано 
рубрику «Тисменицька районна рада інформує», де подається ви-
черпна інформація про розподіл коштів районного бюджету. Озна-
йомитися з нею можна на оновленому сайті районної ради, на сто-
рінці ради у Фейсбук та у районній газеті «Вперед».

Залучення громадськості до втілення планів місцевих органів 
влади щодо розвитку населених пунктів району та формування прак-
тики соціальної підзвітності бюджетів дозволить більш раціональ-
но планувати та розподіляти місцеві бюджети. Прозоре й підзвітне 
використання коштів сприятиме кращому доступу до користуван-
ня послугами таких галузей, як культура, освіта, охорона здоров’я 
жителями нашого району. Що у свою чергу дозволяє більш раціо-
нально використовувати кошти, враховуючи потреби громади та 
окремих цільових груп.

Такий комплексний підхід включає також моніторинг викорис-
тання місцевими громадами виділених на їх розвиток коштів. 

Так, уже цього року керівництво Тисменицької районної ради 
розпочало об’їзд таких населених пунктів та вивчення стану справ 
на фінансованих об’єктах.

Нагадаємо, що у 2016 році Тисменицька районна рада виділи-
ла 25 180 167 гривень із районного бюджету на потреби громад. 

Профінансовано великий об’єм робіт. Професійне виготов-
лення проектно-кошторисної документації та технічний нагляд 
за ремонтно-будівельними роботами на об’єктах здійснює Тис-
меницьке комунальне підприємство «Капітальне будівництво», 
директор Тихон Середюк. 

Уже можна зробити певні висновки про стан справ на фінансо-
ваних об’єктах інфраструктури. Роботи виконані вчасно, якісно. Ви-
дно професійний та відповідальний підхід до справи представників 
органів місцевого самоврядування, керівників установ та організа-
цій на місцях, виконавців робіт. 

Вашій увазі пропонуємо перші результати вивчення питан-
ня. Ви побачите загальний обсяг фінансування населеного пунк-
ту, де проводився моніторинг, та суму, витрачену на об’єкт, який 
перевірявся. Фотозвіт дозволить унаочнити зміни, які відбули-
ся на об’єктах.

Загалом село Братківці у 2016 році отримало фінансування з 
районного бюджету на суму 596 427 гривень. З них:

150 000 гривень – на ремонт будинку культури, який урочисто 
відкрито 29 січня 2017 року;

20 000 гривень – на упорядкування меморіального скверу поле-
глих вояків ОУН-УПА, який урочисто освячено 14 жовтня 2016 року 
в День захисника України;

70 127 гривень – на поточний ремонт ФАПу.
Загалом село Вільшаниця у 2016 році отримало фінансування з 

районного бюджету на суму 1 065 596 гривень. З них:
470 000 гривень – на капітальний ремонт дошкільного навчаль-

ного закладу та 
175 000 гривень – на заміну вікон і дверей на енергозберігаючі 

у Вільшаницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Загалом село Ганнусівка у 2016 році отримало фінансування з 

районного бюджету на суму 280 000 гривень. З них:
130 000 гривень — на заміну вікон і дверей на енергозберігаючі 

у лікарській амбулаторії.
Загалом село Довге у 2016 році отримало фінансування з ра-

йонного бюджету на суму 238 106 гривень. З них:

188 106 гривень — на заміну вікон на енергозберігаючі в До-
вгівському НВК.

Загалом селище Єзупіль у 2016 році отримало фінансування з 
районного бюджету на суму 701 035 гривень. З них:

68 000 гривень – на ремонт музичного класу та придбання му-
зичних інструментів для Єзупільської дитячої музичної школи;

101 000 гривень – на заміну вхідних дверей та вікон на енергоз-
берігаючі, придбання посуду, капітальний ремонт сходів та фасаду 
Єзупільського НВК;

300 000 гривень – на переобладнання приміщення під пункт 
екстренної медичної допомоги.

Загалом село Клубівці у 2016 році отримало фінансування з ра-
йонного бюджету на суму 858 500 гривень. З них:

300 000 гривень – на ремонт доріг;
302 500 гривень – на покращення матеріально-технічної ба-

зи Клубовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, антивандальний майданчик, 
придбання столів, крісел для шкільної їдальні, інтерактивної до-
шки, телевізора;

240 000 гривень – на будівництво спортзалу.
Загалом село Козина у 2016 році отримало фінансування з ра-

йонного бюджету на суму 232 200 гривень. З них:
24 000 гривень – на заміну вікон на енергозберігаючі для Ко-

зинської ЗОШ І-ІІ ступенів.
Загалом село Колодіївка у 2016 році отримало фінансування з 

районного бюджету на суму 300 162 гривень. З них:
70 000 гривень – на встановлення дитячого майданчика;
103 005 гривень – на заміну вікон на енергозберігаючі, вста-

новлення бруківки, придбання телевізора, дошки, м’ясорубки, 
посуду, крісел, благоустрій території для Колодіївської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів.

Загалом село Липівка у 2016 році отримало фінансування з ра-
йонного бюджету на суму 336 536 гривень. З них:

242 536 гривень — на заміну вікон на енергозберігаючі, обла-
штування санвузлів, придбання обладнання для їдальні Липівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Загалом селище Лисець у 2016 році отримало фінансування з 
районного бюджету на суму 1 459 762 гривень. З них:

250 000 гривень — для реконструкції з добудовою дошкільного 
навчального закладу;

1 101 762, 11 гривень – на придбання медичного обладнання 
для Лисецької ЦРЛ.

Загалом село Майдан у 2016 році отримало фінансування з ра-
йонного бюджету на суму 376 500 гривень (у тому числі село Ценжів 
— 40 000 гривень). З них:

40 000 гривень – на встановлення огорожі для Майданського НВК.
Загалом село Одаї у 2016 році отримало фінансування з район-

ного бюджету на суму 120 000 гривень. З них:

113 000 гривень – на придбання класних дощок, парт, крісел, 
спортінвентарю, заміну дверей, вікон на енергозберігаючі, встанов-
лення огорожі, ремонт Одаївської ЗОШ І-ІІ ступенів.

Офіційно

Будинок культури с. Братківці. Було і стало

Єзупільський НВК

22 квітня 2016 р.                                   2 листопада 2016 р.
Приміщення Пункту екстренної медичної допомоги в Єзуполі

Будівництво спортзалу в с. Клубівці

Колодіївська ЗОШ

Нове медичне обладнання Лисецької ЦРЛ

Майданський НВК

Одаївська ЗОШ 

Ремонт доріг в с. Милування

Дитячий садок у с. Вільшаниця
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Загалом село Милування у 2016 році отримало фінансування з 
районного бюджету на суму 766 045 гривень. З них:

250 000 гривень – на ремонт доріг;
68 000 гривень – на благоустрій площі біля пам’ятника Т. Г. Шев-

ченку.
Загалом село Підлісся у 2016 році отримало фінансування з ра-

йонного бюджету на суму 516 500 гривень. З них:

285 000 гривень – на ремонт та перекриття даху будинку куль-
тури села Підлісся;

125 000 гривень – на заміну вікон на енергозберігаючі та при-
дбання музичної апаратури для Підліської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Загалом село Підпечери у 2016 році отримало фінансування з 
районного бюджету на суму 481 948 гривень. З них:

124 366 гривень — на придбання морозильної камери, встанов-
лення огорожі та заміну вікон на енергозберігаючі для Підпечерів-
ського дошкільного навчального закладу «Колосок»;

277 582 гривні – на заміну вікон на енергозберігаючі для Під-
печерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Загалом село Побережжя у 2016 році отримало фінансування 
з районного бюджету на суму 420 131 гривню. З них:

170 000 гривень – на придбання тротуарної плитки для Побе-
резького НВК.

Загалом село Пшеничники у 2016 році отримало фінансування 
з районного бюджету на суму 725 164 гривень. З них:

279 000 гривень – на заміну дверей, вікон на енергозберігаючі, 
придбання насосів та ремонт спортзалу у Пшеничниківському НВК;

46 000 гривень – на заміну вікон на енергозберігаючі у ФАПі 
села Пшеничники.

Загалом село Сілець у 2016 році отримало фінансування з ра-
йонного бюджету на суму 656 000 гривень. З них:

360 000 гривень – на перекриття даху будинку культури;
180 000 гривень – на поточний ремонт, облаштування внутріш-

ніх туалетів, ремонт кімнат, призначених для дошкільних груп Сі-
лецької ЗОШ І-ІІ ступенів.

Загалом село Красилівка у 2016 році отримало фінансування з 
районного бюджету на 246 953 гривні. З них:

216 953 гривні – на заміну дверей та вікон на енергозберігаючі, 
капітальний ремонт санвузлів Красилівської ЗОШ І ступеня. 

Загалом село Старий Лисець у 2016 році отримало фінансування 
з районного бюджету на суму 597 000 гривень. З них:

250 000 гривень – на ремонт фасаду та перекриття даху Старо-
лисецького дошкільного навчального закладу «Малятко».

Загалом місто Тисмениця у 2016 році отримало фінансування з 
районного бюджету на суму 2 112 880 гривень. З них:

734 000 гривень – на ремонт площі Ринок;
72 000 гривень – співфінансування проекту зі встановлення ан-

тивандального майданчика на стадіоні «Хутровик»;
350 000 гривень – на придбання музичних інструментів та ре-

монт даху Тисменицької школи мистецтв;
120 380 гривень – на покращення матеріально-технічної бази 

Тисменицької ЗОШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 
предметів;

50 000 гривень – на заміну дверей у Тисменицькому дошкіль-
ному навчальному закладі «Сонечко».

Загалом село Угринів у 2016 році отримало фінансування з ра-
йонного бюджету на суму 481 700 гривень. З них:

354  500 гривень  – на  реконструкцію  приміщення ,  при -
дбання  туристичного  інвентарю ,  посуду  для  Угринівсько -
го  НВК.

Загалом село Узин у 2016 році отримало фінансування з район-
ного бюджету на суму 481 800 гривень. З них:

200 000 гривень – на добудову туалету, перекриття даху та замі-
ну вікон та дверей в туалеті для Узинської ЗОШ І-ІІ ступенів;

45 000 гривень – на заміну дверей та вікон на енергозберігаю-
чі у будинку культури.

Загалом село Хом’яківка у 2016 році отримало фінансування з 
районного бюджету на суму 297 000 гривень. З них:

150 000 гривень – на заміну дверей та вікон на енергозберіга-
ючі у Хом’яківській ЗОШ І ступеня.

Загалом село Чукалівка у 2016 році отримало фінансування з 
районного бюджету на суму 200 000 гривень. З них:

127 000 гривень — на придбання меблів, ноутбука, принтера, 
сканера, спортінвентарю та вуличних тренажерів для Чукалівської 
ЗОШ І ступеня.

Також відремонтовано адмінприміщення районної ради та зро-
блено капітальний ремонт нового приміщення ЦНАП на загальну 
суму 117 867,85 грн.

Підсумки загального моніторингу ефективності використання 
бюджетних коштів місцевими радами буде оприлюднено найближ-
чим часом.

Офіційно

Будинок культури села Підлісся

Підпечерівська ЗОШ

Сілецька  ЗОШ

Спортзал у Пшеничниківському НВК

Красилівська ЗОШ

Старолисецький дошкільний навчальний заклад «Малятко».

Тисменицька школа мистецтв

Угринівський НВК

Узинська ЗОШ

Хом’яківська ЗОШ

Чукалівська ЗОШ

Майданчик на стадіоні «Хутровик» та ремонт площі Ринок 

Ремонт адмінприміщення районної ради 

Благоустрій площі біля пам’ятника Т. Шевченку в с. Милування
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Кожна жінка 
повинна знати

Є таке підступне захворювання як мастопатія. На думку лікарів гінекологів, 
мамологів кожна друга жінка між нами має хоча б початкові ознаки цього 
захворювання. Ви здивовані? Тоді згадуйте, чи часто у вас бувало, що перед 
критичними днями груди незначно поболювали, збільшувалися в розмірі і 
злегка набрякали? Якщо так, то ви в групі ризику. Адже так званий ПМС (пе-
редменструальний синдром) — найкраще прикриття для мастопатії. Наша 
вам порада — обов’язково і в найближчий час зверніться до свого лікаря.

Кожній жінці обов’язково знати ме-
тоди профілактики та лікування масто-
патії, і що вона може бути фоном для ви-
никнення більш серйозних, в тому числі 
онкологічних, захворювань.

А тепер добрі новини. Порівнюючи з 
іншими захворюваннями молочної зало-
зи, особливо онкологічними, мастопатія 
не така вже і страшна, вона цілком успіш-
но лікується, якщо вчасно виявлена.

Частіше всього прояв основних 
ознак мастопатії має циклічний харак-
тер і співпадає з передменструальним 
синдромом. Тому часто жінки вважають 
їх ознаками ПМС, не думаючи про наяв-
ність більш небезпечного стану.

То що ж таке мастопатія? Це добро-
якісне захворювання молочної залози, 
котре проявляється розростанням тка-
нин залози, болючістю, а іноді й виді-
леннями. Мастопатія — найбільш поши-
реніша патологія молочної залози. За 
статистичними даними, захворювання 
зустрічається у 60-80% жінок переважно 
репродуктивного віку.

3 десяти виявлених у молочній 
залозі змін вісім виявляють самі 
жінки, оскільки ніхто не знає стан 
своїх молочних залоз краще. Зро-
зуміло, мова йде про жінок, що ово-
лоділи методикою самообстеження 
— найпростішим і найдоступнішим 
способом вчасно виявити неполад-
ки в молочних залозах.

У відповідності з рекомендаціями 
Американського інституту акушерства 
та гінекології проводити огляд молочних 
залоз необхідно систематично, сприй-
маючи процедуру як звичайну та необ-
хідну частину контролю за станом сво-
го здоров’я. Обстеження краще прово-
дити в один і той же день менструаль-
ного циклу, тому що протягом місяця 
відбуваються зміни розміру і структу-
ри грудей. Найбільш вдалий час — на 
п’ятий-шостий день від початку менстру-
ації, коли молочна залоза знаходиться 
у розслабленому стані, а при настанні 
менопаузи — в один і той же день кож-
ного календарного місяця. Проводьте 
обстеження щомісяця, але не частіше 
— інакше кожного разу зміни можуть 
бути дуже незначними, щоб ви їх помі-
тили. Здійснюйте обстеження при до-
брому освітленні.

Приступаючи до самообстеження, 
намагайтеся заспокоїтися і розслаби-
тися. Пам’ятайте, що більшість вияв-
лених у молочній залозі змін є добро-
якісними. Обстеження складається 
з шести етапів, але при правильній 
і послідовної організації займає не-
багато часу.

Перший етап: огляд білизни
Незначні виділення з соска можуть 

залишатися непоміченими на його по-
верхні, але залишати сліди на бюстгаль-
тері. Тому необхідно ретельно його огля-
нути: чи немає на ньому слідів виділення 
у вигляді кров’яних, бурих, зеленуватих 
або жовтуватих плям.

Другий етап: 
загальний вигляд залоз
Роздягніться до пояса, станьте пе-

ред дзеркалом. Вільно опустіть руки. 
Уважно огляньте в дзеркалі кожну за-
лозу. Перевірте, чи немає змін величини, 
форми, контурів грудей (одна залоза мо-
же бути трохи більша — це нормально). 
Зверніть увагу на симетричність обох 
залоз, чи розташовані залози на одно-
му рівні, чи рівномірно вони рухаються 
при піднятті і закладанні рук за голову, 
нахилах, поворотах праворуч і ліворуч. 
Чи немає фіксації або зміщення однієї 
із залоз в бік?

Підніміть руки перед дзеркалом 
вгору. Знову огляньте по черзі молочні 
залози, звертаючи увагу на зміщення їх 
догори, в сторони або донизу; зміна фор-
ми з утворенням підвищення, западан-
ня, втягування шкіри або соска; поява 
крапель рідини з соска при цих рухах.

Третій етап: стан шкіри
Чи еластична шкіра, чи добре вона 

збирається в складки? Чи відзначають-
ся зміни кольору, наявність почервонінь 
окремих ділянок, висипки, змін, які на-
гадують «лимонну кірку». Перевірте, чи 
немає ущільнень, набухання, ямочок або 
горбиків, втягнутої і зморщеної шкіри. 
Не слід брати тканину молочної зало-
зи в складки між пальцями, так як че-
рез її сегментарну будову може створи-
тися помилкове враження пухлинного 
ущільнення.

Четвертий етап: 
обстеження в положенні стоячи
Цей етап зручно проводити у ван-

ній кімнаті. Намилені пальці рук будуть 
сприяти обстеженню молочних залоз. 
Якщо обстеження проводиться в кімнаті, 
рекомендується використовувати лось-
йон або крем. Правою рукою обстежуй-
те ліву залозу, а лівою — праву. Паль-
пація проводиться подушечками, а не 
кінчиками пальців, чотирма або трьома 
зімкнутими пальцями, круговими руха-
ми. Великий палець в пальпації участі 
не бере. При великих розмірах залози 
протилежна рука підтримує її.

Спочатку проводиться так зване 
поверхневе промацування, коли поду-
шечки пальців не проникають у товщу 
залози, що дає можливість виявити не-
великі утворення, розташовані безпосе-
редньо під шкірою. Потім проводиться 
глибоке промацування, коли подушечки 
пальців послідовно досягають ребер. 
Пальпацію слід проводити від ключиці 
до нижнього краю ребер і від грудини 
до пахвової лінії, включаючи пахвову 
область, де можливе виявлення збіль-
шених лімфовузлів.

Якщо ви підозрюєте у себе масто-
патію — не зволікайте з консультацією 
лікаря.

У лікаря на вас очікує візуальний 
огляд і пальпація, мамографія або УЗД 
молочних залоз, ендокринологічне об-
стеження і, можливо, обстеження шлун-
ково-кишкового тракту та печінки. Як-
що діагноз мастопатії підтвердиться, то 
лікар призначить вам лікування. Гірше 
що може бути — то хірургічне втручання 
або гормонотерапія. Але на початкових 
стадіях захворювання цілком достатньо 
бережливих методів, а саме:

спеціальна дієта, що обмежує вжи-
вання кави, чаю, шоколаду, какао або 
повна відмова від них. Це може суттєво 
зменшити болі і відчуття напруження в 
молочних залозах. Рекомендується та-
кож їжа, багата клітковиною, достатньою 
кількістю рідини. Вітамінотерапія. Адже 
вітаміни посилюють активність діючих 
лікарських середників, послаблюють 
побічну дію, налагоджують роботу цен-
тральної нервової системи, укріплюють 
імунітет. Для лікування мастопатії най-
частіше застосовують вітаміни груп А, 
Е, В або комплекс полівітамінів.

Лікування відбувається в комплек-
сі: дієта, вітаміни, мастодинон.

Після закінченя 3-місячного курсу 
лікування потрібно обов’язково ще раз 
відвідати лікаря. Як правило даного лі-
кування буває достатньо для того щоб 
почути: «Ви абсолютно здорові».

Підготував лікар акушер-гінеколог 
Тисменицької МЛ Ігор ВЕЛИЧКОВИЧ

Про туберкульоз — 
і далі актуально

Всесвітній день боротьби з ту-
беркульозом відзначається за рішен-
ням Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ) 24 березня, коли ні-
мецький мікробіолог Роберт Кох (у 
1882 році) виявив та описав бакте-
рії, які викликають туберкульоз. За 
це відкриття у 1905 році він отри-
мав Нобелівську премію з фізіології 
та медицини. Вчений не вважав, що 
тварини (велика рогата худоба) та лю-
ди хворіють на один і той самий ту-
беркульоз. Така думка призвела до 
запізнілого визнання того, що інфі-
коване молоко є джерелом інфекції. 
Пізніше, коли був винайдений процес 
пастеризації, ризик передачі інфекції 
з такого джерела значно зменшився.

У 1906 році вчені Альбер Каль-
метт та Каміль Герен досягли перших 
успіхів в імунізації проти туберкульо-
зу. Вони використовували ослабле-
ний штам туберкульозу великої рога-
тої худоби, ця вакцина була названа 
вакциною БЦЖ (бацила Кальметта 
та Герена). У 1921 році у Франції 
вперше випробували вакцину БЦЖ 
на людях, однак лише після Другої 
світової війни її почали широко роз-
повсюджувати у США, Великій Бри-
танії та Німеччині.

У 1946 році, завдяки винаходу ан-
тибіотика стрептоміцину, ефективне лі-
кування та ліки від туберкульозу стали 
реальністю. До винаходу цих ліків єди-
ним методом лікування хвороби (окрім 
санаторіїв) було хірургічне втручання. 
Науковці, медики сподівалися повніс-
тю подолати туберкульоз (як віспу), але 
через появу резистентних (стійких, не-
чутливих) до лікарських засобів штамів 
у 1980-х рр. таке подолання туберкульо-
зу стало малоймовірним. Через подаль-
ше зростання туберкульозу у 1993 році 
ВООЗ довелось оголосити туберкульоз 
глобальною загрозою для здоров’я на-
селення.

Біля однієї третини населення сві-
ту інфіковано бактерією туберкульозу 
(ТБ), а нові інфіковані з’являються зі 
швидкістю одна особа на секунду. Ту-
беркульоз не є рівномірно поширеним по 
всій планеті. Приблизно 80% населення 
в багатьох азійських та африканських 
країнах мають позитивний результат 
тестів на туберкульоз, але в США пози-
тивний результат виявляється лише у 
5-10% населення.

Епідемію туберкульозу в Украї-
ні оголошено в 1995 році. Відтоді ми-
нуло понад 20 років, але, на жаль, за 
усіма епідеміологічними показниками 
ситуація погіршилася. Щорічно в краї-
ні туберкульоз діагностується у понад 
30 тисяч осіб (чотири нові випадки що-
години), кожен восьмий хворий поми-
рає. Україна віднесена до групи країн 
з високим рівнем захворюваності на 
туберкульоз та посідає за цим показ-
ником сьоме місце в Європейському 
регіоні ВООЗ після Росії, Грузії, Киргиз-
стану, Румунії, Молдови та Казахстану. 
Україна разом з Нігерією, Філіппінами та 
Китаєм увійшла до четвірки країн світу 
із найгіршими показниками зростання 
захворюваності на найскладнішу для 
лікування форму туберкульозу — муль-
тирезистентну (МРТБ).

Рівень обізнаності населення Украї-
ни щодо проблеми туберкульозу не мож-
на вважати задовільним. Туберкульоз 
— це інфекційне, соціально небезпечне 
захворювання, яке перебігає з періодич-
ними загостреннями, рецидивами, вима-
гає тривалого комплексного лікування 
і реабілітації хворих, може вражати всіх 
людей, але найчастіше — найбідніші, со-
ціально дезадаптовані верстви населен-
ня. Хронічна стресова ситуація, в якій 
перебувають останні три роки жителі 
України через військові дії на Сході та 
Півдні нашої держави, міграція насе-
лення з тих областей, зниження життє-
вого рівня українців та інші негативні 
чинники теж не додають оптимізму в 
боротьбі з туберкульозом.

Хвороба розвивається лише у неве-
ликої частки інфікованих людей. Розви-

ток хвороби провокують наступні факто-
ри ризику: слабка імунна система; інфі-
кування вірусом імунодефіциту людини 
(ВІЛ); наркоманія; цукровий діабет; три-
вале лікування гормональними препара-
тами; деякі онкологічні захворювання; 
важкі захворювання нирок; зловживан-
ня алкоголем, тютюнопалінням; нераці-
ональне харчування.

Найчастіше збудником туберкульо-
зу уражаються легені, також може роз-
виватися патологічний процес в інших 
органах і тканинах. Передається збуд-
ник хвороби через повітря, коли люди 
з активним туберкульозом кашляють, 
чхають або іншим чином виділяють збуд-
ника у повітря.

Притаманних лише туберкульозу 
ознак хвороби немає. Зі всіх симп-
томів цієї недуги найголовнішими 
є кашель протягом трьох і більше 
тижнів, схуднення, незначне підви-
щення температури тіла, підвищена 
втомлюваність, пітливість в нічний 
час. При їх проявах потрібно термі-
ново звернутися до свого сімейного 
лікаря, аби зробити флюорографію 
та здати мокротиння на досліджен-
ня, а при необхідності — і більш по-
глиблене обстеження. 

Засоби діагностики та лікування ту-
беркульозу в нашій країні є безкоштов-
ними для пацієнта, захворювання можна 
вилікувати в разі своєчасного звернення 
за медичною допомогою та дотримання 
всіх рекомендацій лікаря.

Н. ГЛУШКО, завідувач відділення 
організації епіддосліджень 

Богородчанського МВ

Поширена хвороба зору — глаукома
Глаукома — це група захворювань, наслідком яких є розвиток атрофії диску 
зорового нерву та поступова втрата поля зору. Без належного лікування за-
хворювання призводить до сліпоти.

Нині у світі 1,2% страждають цією 
хворобою. З них 7% — особи молодше 
55 років, а 44% — особи у віці 55-74 ро-
ків. Кожний другий хворий — у віці 75 
і старше. Україна не складає винятку 
в цій ситуації. Нині, за офіційними да-
ними, у нас 200 тис. хворих на глауко-
му, при цьому щорічно реєструється 20 
тис. випадків.

На диспансерному обліку в Тисме-
ницькму районі заходиться 239 осіб з 
цими проблемами зору.

Як при будь-якому захворюванні, 
має сенс раннє виявлення глаукоми. Йо-
го проводять з допомогою вимірювання 
внутрішньоочного тиску; дослідження 
зорового нерву шляхом офтальмоско-
пії та оптичної когерентної томографії; 
дослідження полів зору (комп′ютерна 
периметрія).

Для раннього виявлення глаукоми 
в поліклінічному відділенні Лисецької 
ЦРЛ функціонує кабінет долікарського 
прийому, де профілактично здійснюють 

вимірювання внутрішньоочного тиску 
особам старше 40 років, а також всі ам-
булаторії забезпечені тонометрами Ма-
клакова, тож пацієнти можуть, звернув-
шись на прийом до сімейного лікаря, 
виміряти очний тиск.

Варто враховувати фактори ризику, 
коли імовірність захворювання є осо-
бливо високою: вік старше 60 років; на-
явність родичів з встановленим діагно-
зом «глаукома»; цукровий діабет; висо-
кий ступінь короткозорості; травми ока; 
захворювання серцево-судинної систе-
ми; шкідливі звички (паління).

Скарги на початковій стадії захво-
рювання відсутні, глаукома протікає без-
симптомно, що стає причиною пізньо-
го звернення пацієнтів до офтальмо-
лога, коли хвороба досягає розвинутої 
стадії та виникають незворотні зміни 
в зоровому нерві. А це призводить до 
звуження полів зору, дефекту в полі зо-
ру (абсолютні чи відносні скотоми), по-
ява «веселкових кругів» при погляді на 

світло — гострота зору при цьому зали-
шається високою; затуманювання зору, 
розсіювання світла — відчуття важкості, 
тиску в очах, поява «літаючих мушок» 
перед очима.

Як основні принципи лікування за-
стосовуються пряма та непряма нейро-
протекції; гіпотензивна терапія; лазерні 
та хірургічні втручання.

Після встановлення діагнозу «глау-
кома» необхідно дотримуватись режиму 
закапування очними краплями, точно 
виконувати всі рекомендації лікаря, а 
у встановлені терміни проходити конт-
рольні огляди у офтальмолога.

Н. ГРИЖАК, 
районний офтальмолог
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Овен
Цього тижня з’явиться чима-
ло нових можливостей, але 
збільшиться і кількість ваших 
обов’язків. Так що подумайте, 
чи потрібно вам звалювати 

на себе додатковий вантаж. В кінці тиж-
ня постарайтеся відпочити і не робити 
нічого важливого, оскільки ваші дії мо-
жуть принести протилежний результат. 

Телець
Пані Фортуна зараз посмі-
хається вам. Постарайтеся 
скористатися ситуацією і до-
могтися бажаного в особис-

тому житті. У середу вам необхідно вияв-
ляти ініціативу і взяти відповідальність за 
прийняття рішень, а в четвер краще за-
йняти вичікувальну позицію. Вихідні про-
ведіть з коханою людиною або з дітьми.

Близнюки
Цього тижня можна порадіти 
вашим кар’єрним успіхам. Ви 
оточені людьми, які готові ба-
гато чого зробити для вас, во-

ни явно цінують вас. До середи вирішиться 
багато ваших фінансових проблем. Вихідні 
будуть вдалі для подорожей і відряджень. 
Маса нових вражень гарантована.

Рак 
На початку тижня на вас може 
звалитися багато турбот і дріб-
них, але колючих проблем. Од-
нак якщо ви не будете нерву-

вати і засмучуватися, то всі питання швид-
ко вирішите. П’ятниця – хороший день для 
самоосвіти в будь-якій галузі. Вихідні дні 
краще провести на природі.

Лев
Настав хороший момент для 
початку справи, яка давно і 
довго у вас не виходила. Те, 
що ви раніше відкладали, за-

раз вдасться реалізувати. Не сумнівайтеся, 
зробіть рішучий крок вперед, і ви відчує-
те довгоочікуване полегшення і впевне-
ність у власних силах. Збільшуйте число 
контактів, частіше спілкуйтеся з друзями.

Діва
Ситуація буде залежати від 
вашої працездатності та 
вміння бути в злагоді з ко-
лективом. Не варто ні з ким 

сваритися, доводячи свою точку зору. 
Другу половину тижня бажано присвя-
тити відпочинку і подорожам, не зашко-
дить і навчання чому-небудь новому та 
цікавому. У суботу можлива важлива 
розмова з дітьми або батьками.

Терези
Плани на цей тиждень мають 
бути реалістичними, щоб вони 
здійснилися. Не варто вита-
ти в хмарах і бажати всього 

і відразу. У вівторок намагайтеся уника-
ти суперечок, зламане відновити буде не-
просто, краще не ризикувати. Не прагніть 
відмовлятися від минулого, прийміть його 
таким, яке воно є. У суботу прогуляйтеся 
по парку, сходіть в кіно.

Скорпіон
Постарайтеся виконати робо-
ту вчасно, інакше доведеть-
ся шукати виправдання пе-
ред керівництвом. У другій 

половині тижня більшість ваших планів 
здійсниться. Начальство може піти вам 
назустріч, якщо вам знадобиться більш 
вільний режим роботи. Приділіть достат-
ньо уваги сім’ї і дому. 

Стрілець
Цього тижня не нехтуйте мож-
ливістю отримати кваліфіко-
вану допомогу. У середу ви 

відчуєте, що на роботі зріють якісь пробле-
ми і змови, постарайтеся не брати участь 
в інтригах. Зберігайте холоднокровність: 
багато з перешкод, що виникли, наступ-
ного дня зникнуть самі собою. 

Козеріг
 У понеділок та четвер вірогідні 
ділові зустрічі і угоди, які будуть 
конструктивними і багатообі-

цяючими. Вони можуть відкрити перед 
вами нові перспективи. Наприкінці тиж-
ня бажано нікого не посвячувати у ваші 
плани і задуми. Варто побоюватися кон-
курентів, особливо в особистому житті. 

Водолій
Намагайтеся не витрачати до-
рогоцінний час даремно. Ви 
можете відчути, що багато на 
що здатні, проте краще зосе-

редитися на найголовнішому, а дрібниці 
відкласти на потім. У середу не поспішайте 
з рішеннями, оберіть вичікувальну позицію. 
Вихідні порадують зустріччю з друзями.

Риби
При всій широті вашої нату-
ри і почутті обов’язку, поста-
райтеся зберегти зароблені 
гроші для особистих потреб. 

Влаштуйте собі в другій половині робочо-
го тижня додатковий вихідний або хоча 
б підіть з роботи раніше і покваптеся на 
побачення. Ви цього заслужили. Неді-
ля – сприятливий день для вирішення 
домашніх проблем.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 3 по 9 квітня)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

  Будинок  в м. Тисмениця, вул. Кокор-
на, 8. Тел.: 066 385 13 23.
  2-кімнатну квартиру, третій поверх в 
м. Тисмениця, вул. Галицька. Мож-
ливий продаж з усіма меблями. Ціна 
35 тис. у. о. Тел.: 066 447 24 45, Ліля.
  Будинковолодіння в центрі м. Тисме-
ниця, 101 кв. м, гараж, сарай, аль-
танка, город 12 соток. Тел.: 095 066 
35 47.
  2-кімнатну квартиру, перший поверх 
в м. Тисмениця, пл. Ринок. Індивіду-
альне опалення. Тел.: 066 789 34 57.
 Дитячі товари б/у: дитяча йогуртни-
ця «Tefal» 400 грн., електропіч 500 
грн. Тел.: 095 945 69 13.
 Особняк  в смт. Єзупіль Тисмениць-
кого р-ну, після реставрації, 98 м кв. 
на земельній ділянці 0,05 га. Три кім-
нати, веранда, комора, газ. Вода на 
вулиці (помпа). Ціна 28 000 у. о. Мож-
ливий обмін на квартиру в м. Іва-
но-Франківську. Тел.: 095 945 69 13.
  Терміново! Промисловий холодильник  
для м’яса в робочому стані, нержа-
віючий корпус. Ціна договірна. Тел.: 
099 083 26 77, 098 083 26 78.
 Двокорпусний плуг до трактора Т-74 

(ціна 7 000 грн); нову газову колонку 
(700 грн). Тел.: 066 543 61 49.
  3-кімнатну квартиру  в центрі Тис-
мениці, 59,6 м кв. з євроремонтом 
та індивідуальним опаленням, об-
мебльована. Ціна договірна. Тел.: 
050 433 40 22.
 Новобудову в селі Старі Кривотули, ді-
лянка 16 соток. Ціна 25 тис. у. о. Тел.: 
099 253 33 42, 098 292 18 43.
  У зв’язку з продажем дачної ділянки  
продаються кролі різної породи і ві-
ку. Тел.: 096 839 42 74 (м. Івано-Фран-
ківськ). Кожному покупцю – гаранту-
ємо знижку!
  Земельну ділянку площею 0,12 га в 
м. Тисмениця, вул. Шевська. Ціна до-
говірна. Тел.: 067 665 12 32.
 Перед заготовки сорочки, вишитої бі-
сером; дитячі велосипеди: трьохко-
лісний і двохколісний; ходулі дитячі; 
візочки (2 шт.); шолом; каски (робо-
чі); кошики-гойдалки (2 шт.); клітку 
для папуг; клітку для хом’ячка; манеж 
дитячий; дитячі речі та взуття. Тел.: 
066 832 07 67.
 Два  комплекти  кахелю   б/у. Ці-
на договірна. Тел.: 097 356 96 08; 
096 244 35 66.
  Земельну ділянку під будівництво 

(30 соток); дерево кругляк; кований 
дашок 1х1,5 м. Тел.: 096 395 35 93.
 Сіно в тюках. Ціна договірна. Тел.: 
099 094 77 03.
 Плуги тракторні, трикорпусні. Ціна по 
домовленості. Тел.: 066 915 33 50.
  Земельну ділянку в центрі м. Тисме-
ниця, площа 10 сот. Тихе місце. Ціна 
7500 у. о. Тел.: 095 034 59 49.
 Коня з возом і реманентом. Тел.: 
068 623 12 60. 
  Будинок  в м. Тисмениця, вул. В. 
Стефаника, 25. Ціна договірна. Тел.: 
099 721 96 92.
  Терміново! Новий цегляний буди-
нок 120 кв.м в м. Тисмениця, вул. 
Пшениківська, 47а. Є світло, газ, во-
да, літня кухня, 20 соток землі. Тел.: 
099 373 28 50 — Анна; 099 068 47 85 
— Назар.
 Новий плуг ПН-1 до мотоблока 
«Мотор-Січ» (1400 грн); стальну тру-
бу діам. 100 мм, дов. 4 м (400 грн); 
двопольні вхідні двері 1,28х2,60 (ці-
на договірна); кінний підгортач для 
картоплі (500 грн); чорно-рябу 4-х мі-
сячну теличку від доброї корови (3000 
грн). Тел.: 096 225 20 70, 095 216 08 68, 
Руслан.
 Меблеву стінку  світлого кольору, до-

вжина 3,8 м, висота 2,0 м, в хорошому 
стані; меблеву стінку темного кольо-
ру, висота 2,8 м, в хорошому стані; 
4-камфорну плиту електричну в хо-
рошому стані. Ціна за домовленістю. 
Тел.: 093 815 17 27.
  Земельну ділянку  0,0857 га в м. Тис-
мениця, масив «об’їзна». Ціна дого-
вірна. Тел.: 067 665 12 32.
 Піддони  для складання цегли. Ціна 
за домовленістю. Тел.: 093 815 17 27.
  Земельну ділянку 0,17 га (сад і го-
род) в с. Колодіївка, 4 км до облас-
ного центру. Ціна договірна. Тел.: 
068 234 29 09, Микола Дмитрович.
 Дрібну картоплю 1 кг — 1.50 грн. Тел.: 
099 523 10 52.
 Січкарню,  швейну машинку. Тел.: 
096 189 75 94.
  Будинок  в центрі м. Тисмениця, 
вул. Запорізька, 7/2. Недорого. Тел.: 
099 322 56 85.
 Однорічне лоша. Тел.: 097 901 78 93.
 Кутовий диван, стіл, тумбочку, жур-
нальний столик, швейну машинку 
все в хорошому стані. Ціна договір-
на. Тел.: 093 815 17 27.
 Шифер коричневого кольору 125 лис-
тів (140 грн за лист), с. Радча, Тел.: 
095 568 12 90, 096 969 85 57, Микола. 

Куплю
 Жовті  годинники виробництва 
СРСР, монети та старі речі. Тел.: 
097 062 39 33.
  Газові колонки, телевізори б/в недо-
рого. Тел.: 095 768 02 62, Тарас.

Різне
 Чоловік 35-188-110 без шкідливих 
звичок познайомиться для створен-
ня сім’ї з дуже пишногрудою жін-
кою (18-28 років) без шкідливих 
звичок, без дітей. При потребі зго-
ден на переїзд. Тел.: 066 374 30 66, 
067 918 29 91. 
 Пошиття  штор, гардин, покривал, 
подушок – швидко, якісно і недоро-
го. Тел.: 097 706 60 17, 095 311 96 33.
 Шукаю  роботу сторожа .  Тел . : 
095 630 18 71, Василь.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. Справжній сокіл. 
4. Місячний камінь. 7. Молода трава. 
9. Супутник Марса. 10. Сорт груш з ве-
ликими соковитими плодами. 12. Дав-
ньоірландське епічне сказання. 13. «… 
простота – це витончене  лицемірство» 
(вислів Ларошфуко). 14. Простий гео-
дезичний прилад. 17. Міцний пряний 
австрійський ром. 18. Рідке тісто, в яке 

занурюють продукти перед обсмажу-
ванням. 20. Традиційний норвезький 
костюм. 21. Перська мова. 22. Гасло 
пластунів. 24. Видовбані з дерева че-
ревики. 28. Багатострунний щипковий 
музичний інструмент. 29. Балет Арама 
Хачатуряна. 33. Ріка в Швейцарії. 36. 
Гучномовець. 37. Роман ірландського 
письменника Джеймса Джойса. 38. Ве-

личезний смерч на суші 39. «Навіть в 
запалі суперечки треба … про прими-
рення» (азербайджанське прислів’я). 
40. Міцна рослинна отрута.

По вертикалі: 1. Довгий спис маке-
донської піхоти. 2. Віз в Середній Азії. 
3. Лавка для гребця у човні. 5. Внутріш-
ній психічний світ людини. 6. Холодна 
зброя. 7. Столиця Норвегії. 8. Французь-
кий композитор та музичний критик. 9. 
Дерев’яний духовий музичний інстру-
мент. 11. Житло горців Кавказу. 15. Гро-
шова одиниця Нікарагуа. 16. Молитовна 
хвалебна пісня. 17. Французький сир. 
19. Заглиблення в ґрунті, по якому те-
че річка. 23. Невірний у мусульман. 25. 
Один із головних представників епохи 
романтизму в музиці. 26. Найбільше 
місто Іраку. 27. Відомий французький 
драматург. 30. Столиця штату Західна 
Австралія. 31. Вчитель красномовства у 
стародавній Греції. 32. Острів у Вест-Індії. 
34. Богиня родючості, що ображалась у 
вигляді зайчихи. 35. «Давайте говорити 
про неприємності в … їх поступлення».

Відповіді на кросворд в № 12:
По горизонталі: 1. Буриме. 4. «Вва-

жає». 7. Юкола. 9. Сазан. 10. Буден. 12. 
Трек. 13. Маркіза. 14. Степ. 17. Гана. 18. 
Грог. 20. Арама. 21. Лаваш. 22. Нагі. 24. 
Рене. 28. Ніша. 29. Арабеск. 33. Бола. 
36. Нубук. 37. Ікона. 38. Акорд. 39. Кас-
кад. 40. Армані.

По вертикалі: 1. «Багато». 2. Муза. 
3. Косяк. 5. Вуду. 6. Європа. 7. Юнга. 8. 
Абаз. 9. Стека. 11. Натто. 15. «Баварія». 
16. Агілера. 17. Гурон. 19. Граве. 23. Ар-
шин. 25. Ніоба. 26. Анорак. 27. Татамі. 
30. Рака. 31. Бутон. 32. Слід. 34. Обра. 
35. Кофр.
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НАЙНИЖЧІ ЦІНИ
Вікна металопластикові,
двері броньовані, МДФ
жалюзі, москітні сітки, 

гаражні ворота, захисні ролети
ТЦ «Майстер» 4 поверх, офіс 4, 

вул. Тичини, 21А,
м. Івано-Франківськ.
Тел.: 096 587 74 55,

099 033 92 71

НЕДОРОГО
реалізую понад 100 елітних сортів 

винограду, новинок селекції  

Адреса: смт. Лисець, вул. Молодіжна, 22. 
Тел.: 050 055 44 67, 097 271 46 38, ВАСИЛЬКІВ Василь Іванович.

Військова частина 3072 
Національної гвардії 

України 
проводить набір чоловіків 

на військову службу 
за контрактом 

Вимоги до кандидатів: вік від 18 ро-
ків, придатність за станом здоров’я, на-
лежна фізична та психологічна підготовка.

Переваги: місячне грошове за-
безпечення у розмірі від 7000 гри-
вень, соціальний та правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сі-
мей, право на отримання пенсії після 
25 років календарної служби.

Наша адреса: с. Старий Лисець, 
Тисменицький р-н, Івано-Франківська 
обл., військова частина 3072. Тел.: 
067 672 23 26.
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Вітаємо!
Педагогічний колектив 

Чорнолізької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає 
з сімдесятилітнім ювілеєм 

колишню вчительку математики, 
заслуженого пенсіонера 

Ганну Микитівну СЛОБОДЯН.
Багато людей, колишніх її учнів 

знають Ганну Микитівну, як прекрас-
ного вчителя-професіонала, яка вмі-
ла передавати свої знання учням. 
Пам’ятають її уроки, на яких учні чер-
пали знання з точної науки, які потім 
пригодилися їм у житті.

Шанують Ганну Микитівну, як ча-
рівну жінку, прекрасну  маму, добру 
бабусю, працьовиту господиню дому. Всі знають, що в її сім’ї завжди 
жила і живе атмосфера праці і пісні.

З нагоди ювілею колеги по роботі, вчителі, учні, працівники школи 
бажають Вам, шановна ювілярко, здоров’я, мирного неба, любові від 
людей і благодаті від Всевишнього. Бажаємо Вам і надалі незгасного 
натхнення до пісні, яку ви завжди любили, співали разом із своїм чо-
ловіком та сім’єю і не розлучаєтесь з нею донині. Бажаємо Вам довгих 
років життя і світлої радості в ньому.

 Ваші роки, то справжнє багатство,
 Вони завжди, немов сади цвіли,
 Найкращі з них — шкільне й учнівське братство,
 Якому Ви знання свої несли.
 А ще в яскраву молодість колишню,
 Мов рушників барвисте вишиття,
 Життя Ви полюбили, наче пісню,
 А пісню українську, як життя.
 Дав Бог, що Ви із нею не самотні,
 Щоб нею був наповнений Ваш дім,
 Щоб відганяла темні дні скорботні
 І радість приносила завжди всім.

З повагою — педагогічний колектив Чорнолізької ЗОШ І-ІІІ ст.

  ПОГОДА

У понеділок, 3 квітня — 
дощ. Тем пера тура вно-
чі: +8°С, вдень: +15°С. 
Вітер пів денно-західний 
4 м/с.

У вівторок, 4 квітня —  
дощ. Ніч на температу-
ра: +7°С, денна: +11°С. 
Вітер пів нічно-за хід ний 
3 м/с.

У середу, 5 квітня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +5°С, вдень: 
+12°С. Вітер південно-
західний 1 м/с.

У  четвер ,  6 квіт-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +4°С, денна: 
+7°С. Ві тер західний 4 
м/с.

У п’ятницю, 7 квітня — 
дощ. Тем пература вно-
чі: +3°С, вдень: +7°С. Ві-
тер північно-західний 5 
м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Пізня весна — влітку переважа-
тиме холодна погода.

  Вранці проти сонця туман — до-
щу не буде.

  Якщо квітневий дощ починається 
з великих краплин, то ненадовго.

  У квітні ранковий туман віщує яс-
ну погоду.

  Як прилетять весняні пташки, то 
холодів великих уже не буває.

  Якщо жаби кричать увечері, то 
буде погода.

1 квітня — Дарини, Хризанта
  Як Хризант погідний, то буде рік 

дорідний.
  У перших числах квітня гроза — 

на тепле літо.
  Грім під час першого весняного 

дощу — до буйного врожаю трав.
4 квітня — Василя теплого

  Якщо утворилося коло навколо 
сонця, то буде добрий урожай.

6 квітня — Захара і Якова
  Спостерігали, якою буде ніч: те-

плою — на добру весну, а холодною 
— «не жди з моря погоди».

Наостанок
Радчанський «віночок» 

заходів для Тараса
9 березня в Радчанській ЗОШ відбу-

лася урочиста загальношкільна лінійка 
«Доля Тараса Шевченка — доля Украї-
ни». Увечері того ж дня місцеві школярі 
й учителі долучилися до всеукраїнсько-
го флешмобу, декламуючи вірш Т. Шев-
ченка «Мені однаково…».

А 10 березня в шкільній актовій за-
лі пройшов конкурс читання поезії Т.Г. 
Шевченка. У ньому взяли участь учні 
від найменших до старшокласників. 
Прозвучали твори, різні за тематикою: 
«Якби мені черевики» (виконала Софія 
Струк), «Садок вишневий коло хати» (Со-
фія Гаргат), «Лілея» (Каріна Мартинюк), 
«На Великдень на соломі» (Ілля Здир-
ка), «І досі сниться під горою» (Настя 
Шиманівська), «Ми восени такі похожі» 
(Таня Дідух), «Ти не лукавила зо мною» 
(Мар’яна Ружанська), «Минають дні, ми-
нають ночі» (Ксеня Цвірла) та інші твори, 
написані більш як півтора століття тому 
і такі актуальні на сьогоднішній день. 
Кращими у декламуванні визнали: се-
ред першокласників — Артура Малетина, 
Дениса Цюцяка — учня 3 класу, Мари-
ну Ружанську — семикласницю, Марка 

Бриндзея — 8 клас, Івана Вацебу — 9 
клас, Тетяну Дідух — ученицю 10 класу.

У рамках заходів було проведено 
конкурс малюнків «Шевченкова доля 
очима дітей», де розмаїттям барв учні 
передали своє бачення творчості Вели-
кого Кобзаря. Серед молодого поколін-
ня відкрилися нові таланти. Відзначено 
роботи Анни Пилипів (5 клас), Богдана 
Бриндзея (6 клас), Тамари Кондратів (9 
клас), семикласників: Анастасії Кака-
пич, Марії Сем’янів, Марини Ружанської.

12 березня односельчани зібралися 
у церкві Покрови Божої Матері, де отець 
Зіновій Касько відправив панахиду за 
Тарасом Шевченком, а потім поклали 
квіти й вінок до пам’ятника «Кобзарю».

Того дня о 15.00 в актовій залі Рад-
чанської ЗОШ зійшлися пошановувачі 
творчості поета. Тут відбулися читання 
поезії у виконанні учнів школи, а улю-
блені твори Т.Г. Шевченка виконували 
жителі села: Марія Бялецька, Віра Цвірла 
та її дочка Ксеня Цвірла, Настя Шиманів-
ська, Тетяна Дідух, Настя Вовк, Мар’ян 
Ганчак. Вірші, присвячені Тарасу Григо-
ровичу, декламували автори Марія Бя-

лецька, Любов Кульчицька та дочка На-
таля Кульчицька, Анна Василик.

Депутат Тисменицької районної ради 
Ярослав Єфімчук розповів цікаві історії з 
життя воїнів УПА, які свято берегли «Коб-
зар», та прочитав вірші свого покійного 
брата Володимира, присвячені Шевчен-
ку. Прозвучали пісні на слова Кобзаря у 
виконанні аматорів народного мистецтва 
радчанського Будинку культури під керів-
ництвом Іванни Амброзяк. Музично-хоре-
ографічну композицію за твором Т.Г. Шев-
ченка «Зацвіла в долині червона калина» 
виконали учасники зразкового ансамблю 
народного танцю «Калинонька» (керівник 
Тарас Магдач). На закінчення концерту 
прозвучав Тарасів «Заповіт» у виконанні 
хору церкви Покрови Божої Матері (регент 
Богдан Селепій).

15 березня педагог-організатор Іри-
на Бойчук провела свято, яке презенту-
вало життєвий шлях поета від дитячих 
років до останніх літ життя. Присутні 
щиро перейнялися дитячими пережи-
ваннями малого Шевченка, мріями Шев-
ченка-юнака і дорослими думами Шев-
ченка-генія. Свої артистичні здібності у 
сценічній композиції «Причинна» пока-
зали Ганчак Мар’ян, Григорів Василина 
(11 клас), Клюка Андрій (9 клас), учні 
четвертих класів.

Відзначення річниці Кобзаря в с. 
Радча було змістовним, масштабним 
і залучило чимало дітей, молоді та до-
рослих односельців.

Ірина ВАЦЕБА, 
директор Будинку культури

Ми чуємо тебе, Кобзарю, 
крізь століття

Шевченкове слово вартує уваги не лише у дні роковин поета, а й повсякчас. 26 
березня Великий Кобзар зібрав жителів села Вільшаниця у Будинку культури.

Тут відбулося літературно-мистецьке 
свято до 203-ї річниці митця «Думи Коб-
заря живуть між нами». Перед початком 
дійства учасники та гості оглянули розта-
шовану в залі виставку, яка представила 
давнішні і сучасні видання поета.

Експонувалися також малюнки ді-
тей під назвою «Світе тихий, краю ми-
лий». (Експозиції організувала бібліо-
текар Ольга Тимонько).

Літературно-мистецьке свято від-
крила художній керівник будинку куль-
тури Валерія Гетьман, згадавши про всіх 
загиблих за краще майбутнє України.

Їх пам’ять вільшанчани вшанували 
хвилиною мовчання. Музичні номери 

переплітались з віршованими рядками 
із «Кобзаря», які читали ведучі свята 
— Анжеліка Депутат і Роман Депутат. 
Хвилююче продекламували вірші За-
хар Арламовський («До мене сьогодні 
всміхнувся Шевченко») та Валерія Геть-
ман («Мені однаково»).

Також у концерті взяли участь во-
кальний ансамбль жінок «Вільшанка», 
які натхненно виконали знамениті «Ду-
ми мої, думи мої», «Реве та стогне Дніпр 
широкий» (солісти Михайло Депутат та 
Богдан Архамула).

На завершення прозвучали слова:
«Шевченко – наш. Він для усіх століть, 
Він – як Ісус Христос для України. 

Візьміть його вогню, хоч крихітку 
візьміть, 

І з цим вогнем виходьте із руїни!»
На свято були запрошені сіль-

ський голова Володимир Ющишин, 
парох села отець Василь, депутати 
сільської ради та члени виконавчо-
го комітету. 

Тарас Шевченко – наш духовний 
батько. Його полум’яні та пророчі рядки 
оновлюють наші душі; закликають бути 
чесними і милосердними, щиро любити 
свій народ, свою Україну.

Богдан ТИНІВ, 
директор будинку культури

Під струни серця і струни бандури
«Шевченко наш — він для усіх століть», — саме під такою назвою 26 березня в приміщенні 
клубу с. Угринів Горішній відбулось літературно-мистецьке свято до 203-ої річниці від дня 
народження Т.Г. Шевченка. У залі розмістилась виставка творчості поета й художника, яку 
підготувала завідувач бібліотеки-філіалу с. Угринів Горішній Леся Шаюк.
Ведучими свята стали Христина Семенюк 

та Наталя Солощенко. А розпочалось дійство 
з пісні «Реве та стогне Дніпр широкий», яку ви-
конав вокально-інструментальний ансамбль 
«Угринівська гальорка». У тому ж виконанні 
прозвучали «Думи мої» під звуки баяну та бан-
дури, «Наш отаман Гамалія» під акомпанемент 
баяну й бубна, «Садок вишневий коло хати». А 
твори «Зацвіла в долині», «Плавай, плавай ле-
бедонько» заспівав ансамбль дівчат.

Свою любов та творчість Шевченкові дару-
вали учні угринівських загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів і навчально-виховного комплексу. 
У виконанні учнів ЗОШ прозвучала пісня «Коб-
зареві», а молодша танцювальна група НВК під 
керівництвом Максима Саведчука презенту-
вала глядачам танок «Веснянка».

Пісню «Бандуристе, орле сизий» виконала 
Христина Семенюк. «Перебендя старий, слі-
пий» у супроводі бандури виконала Вікторія 
Галько, а «По діброві вітер виє» на бандурі зі-
грала Валентина Бечко.

Протягом літературно-мистецького свята 
декламували вірші: Анна Коропецька, Дарина 
Шаюк, Ярина Шаюк, Вікторія Панчук, Христина 
Панчук, Анастасія Гуляй, Вероніка Маланюк, 
Вікторія Маланюк, Юлія Храбатин.

На завершення літературно-мистецького 
свята, присвяченого 203-ій річниці від дня на-
родження Т.Г. Шевченка, всіх учасників концер-
ту та глядачів об’єднав «Заповіт».

Володимир ГРАНДЖОЛА, 
завідувач клубу с. Угринів Горішній


